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املقدمة

قـال اللـه عـز وجـل »َوإِْذ َقـاَل إِبَْراِهيـُم َربِّ اْجَعـْل َهـَذا الَْبلََد آِمًنـا َواْجُنْبِنـي َوبَِنـيَّ أَْن نَْعُبـَد اأْلَْصَنـاَم )35( َربِّ إِنَُّهنَّ 

يَِّتي  ُه ِمنِّـي َوَمـْن َعَصـايِن َفإِنََّك َغُفـوٌر َرِحيـٌم )36( َربََّنا إِينِّ أَْسـكَْنُت ِمـْن ُذرِّ أَْضلَلْـَن كَِثـريًا ِمـَن النَّـاِس َفَمـْن تَِبَعِنـي َفإِنَـّ

ـاَلَة َفاْجَعـْل أَْفِئـَدًة ِمـَن النَّـاِس تَْهـِوي إِلَْيِهـْم َواْرزُْقُهـْم ِمـَن  ِبـَواٍد َغـرْيِ ِذي َزْرعٍ ِعْنـَد بَْيِتـَك الُْمَحـرَِّم َربََّنـا لُِيِقيُمـوا الصَّ

الثََّمـَراِت لََعلَُّهـْم يَْشـكُُروَن )37(«.)1( كانـت جزيـرة العـرب قبـل اإلسـالم خاليـًة من الـزرع والخريات، غـري مؤهلًة ألن 

تُـرب فيهـا النقـود. كان املجتمـع فيهـا يتكـون من عدد مـن القبائل والقـرى املتفرقة، التـي تفتقر إىل وجـود اإلدارة 

املركزيـة الالزمـة لتأسـيس نظـام اقتصـادي قـادر عـى إنتـاج النقـود، كـا مل يوجـد فيهـا أهـل الصنعة الذيـن ميكنهم 

سـك النقـود والتنقيـب عـن املعـدن الخـام الـالزم لذلـك، بل مـن املمكن القـول بـأن اإلنتـاج املنتظم للنقـود يف ذلك 

الزمـن مل يكـن مقتـرًا إال عـى الـدول القوية املسـتقرة، فكان انعكاًسـا لرسـوخها وازدهارها، وهو مـا ميكن مالحظته 

مـن انقطـاع سـك النقـود يف تلـك املالك عنـد تعرضها للحـروب والحوادث، ومثال ذلـك ما جرى يف اململكة الفارسـية 

بعـد بـدء الفتـح اإلسـالمي، فانقطـع سـك النقود فيهـا بعد أن كانـت هي اململكـة األكرث إنتاًجـا للنقـود يف العامل. من 

هنـا، ولالسـتعاضة عـن ذلـك القصـور يف جزيـرة العـرب قبـل بزوغ شـمس اإلسـالم ألفت قريش سـيدة قبائـل العرب 

التجـارة، فكانـت لهـم رحلتـان أساسـيتان، يف القيـظ إىل الشـام، ويف الشـتاء إىل اليمـن الـذي كان تحـت حكـم الفرس 

عنـد مبعـث الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، وقـد ذكـر اللـه عـز وجل ذلـك يف كتابـه العزيز حيـث قـال » إِلِيـاَلِف ُقَريْـٍش )1( إِياَلِفِهْم 

ْيـِف )2( َفلَْيْعُبـُدوا َربَّ َهـَذا الَْبْيـِت )3( الَّـِذي أَطَْعَمُهْم ِمْن ُجـوعٍ َوآَمَنُهْم ِمْن َخـْوٍف )4(«.)2( هذا  ـَتاِء َوالصَّ ِرْحلَـَة الشِّ

باإلضافـة إىل تجارتهـم مـع العـراق والحبشـة وغريهـا، مـا جعـل النقـود ترد إليهـم من تلـك املناطـق، وكان معظمها 

مـن الدراهـم والفلـوس الفارسـية، والدنانري والفلـوس الرومانية. 

يف ذلك الزمن كان النظام االقتصادي يف اململكة الفارسية الساسانية يختلف عن النظام االقتصادي يف اململكة الرومانية 

البيزنطية، ففي اململكة الساسانية نظًرا لوفرة الفضة فيها متحور االقتصاد حول الدراهم الفضية، التي ُضبت يف عدد 

كبري من املدن املنترشة يف نواحي اململكة. أما يف اململكة البيزنطية فارتكز االقتصاد عى الدنانري الذهبية، وكان إنتاجها 

، َعْن أيَِب نَْرََة،  مركزيًا يتم معظمه يف القسطنطينية، وقد كان العرب عى علم بهذه الحقيقة، فقد روي »َعِن الُْجَريِْريِّ

َقاَل: كُنَّا ِعْنَد َجاِبِر بِْن َعْبِد اللِه َفَقاَل: يُوِشُك أَْهُل الِْعَراِق أَْن اَل يُْجَبى إِلَْيِهْم َقِفيٌز َواَل ِدْرَهٌم، ُقلَْنا: ِمْن أَيَْن َذاَك؟ َقاَل: 

أِْم أَْن اَل يُْجَبى إِلَْيِهْم ِديَناٌر َواَل ُمْدٌي، ُقلَْنا: ِمْن أَيَْن َذاَك؟ َقاَل:  ِمْن ِقَبِل الَْعَجِم، مَيَْنُعوَن َذاَك، ثُمَّ َقاَل: يُوِشُك أَْهُل الشَّ

ِتي َخلِيَفٌة يَْحِثي الَْاَل  وِم، ثُمَّ َسكََت ُهَنيًَّة، ثُمَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: »يَكُوُن يِف آِخِر أُمَّ ِمْن ِقَبِل الرُّ
ُه َعَدًدا« َقاَل ُقلُْت أِليَِب نَْرََة َوأيَِب الَْعاَلِء: أَتََريَاِن أَنَُّه ُعَمُر بُْن َعْبِد الَْعِزيِز َفَقااَل: اَل«.)3( َحْثًيا، اَل يَُعدُّ

نظـًرا إىل عـدم قيامهـم بسـك العملة كان العـرب يف ذلك الوقت يتداولـون يف تعامالتهم النقود الساسـانية والبيزنطية 

الرائجـة يف املناطـق املجـاورة لهـم، سـواء يف تعامالتهم فيا بينهم، أو عنـد تجارتهم مع املالك املجـاورة. من الراجح 

أيًضـا أن فئـاٍت أخـرى مـن النقـود كانـت تجـد طريقهـا إىل بـالد العـرب فتدخل ضمـن تداوالتهـم كالنقود الحبشـية، 

وبالرغـم مـن أن هـذه الفئـاٍت كانت أقلية إال أنها تسـببت يف اختالف اوزان النقود املسـتعملة، واختـالف أمثانها، ما 

حـدا العـرب عـى مراعـاة أوزانهـا أكـرث من عددهـا يف تعامالتهـم، وهو مـا أقرهم عليـه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعـد بعثته حيث 
قـال »الْـَوْزُن َوْزُن أَْهـل َمكَّـَة، َوالِْمكَْيال ِمكَْيال أَْهـل الَْمِديَنِة«.)4(

سورة إبراهيم، اآليات 35 - 37.   )1(

سورة قريش.  )2(

مسـلم بـن الحجـاج القشـريي النيسـابوري، املسـند الصحيـح املختـر بنقل العدل عن العدل إىل رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، الطبعـة األوىل، دار إحياء الـراث العريب، بريوت،   )3(

ج 4، ص 2234، رقـم 2913.

ِجْستاين، سنن أيب داود، الطبعة: األوىل، دار الرسالة العاملية، ج 5، ص 227، رقم 3340. أبو داود سليان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ  )4(
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يبـدو أن الدراهـم كانـت هـي الفئـة األكـرث رواًجـا مـن النقـود يف بـالد العـرب قبـل وبعد مبعـث النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك 

لكـرثة الدراهـم الساسـانية التـي ثبـت تداولهـا يف بـالد اإلسـالم )القطعتـان م.4 وم.6(، ولكـرثة ورود ذكـر الدراهم يف 

السـنة النبويـة، سـواء يف الترشيـع، كقـول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص »اَل َصاَعـْي مَتْـٍر ِبَصـاعٍ، َواَل َصاَعـْي ِحْنطَـٍة ِبَصـاعٍ، َواَل ِدْرَهـَم 

«،)1( أو يف املواعـظ، كقـول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابـه »أَتَْدُروَن َمـا الُْمْفلُِس؟« َقالُـوا: الُْمْفلُِس ِفيَنا َمـْن اَل ِدْرَهَم  ِبِدْرَهَمـْنِ

ِتـي يَـأِْت يَـْوَم الِْقَياَمـِة ِبَصـاَلٍة، َوِصَيـاٍم، َوَزكَاٍة، َويَـأِْت َقْد َشـَتَم َهـَذا، َوَقَذَف  لَـُه َواَل َمَتـاَع، َفَقـاَل: »إِنَّ الُْمْفلِـَس ِمـْن أُمَّ

َهـَذا، َوأَكََل َمـاَل َهـَذا، َوَسـَفَك َدَم َهـَذا، َوَضََب َهـَذا، َفُيْعطَـى َهـَذا ِمـْن َحَسـَناتِِه، َوَهـَذا ِمـْن َحَسـَناتِِه، َفـإِْن َفِنَيـْت 

َحَسـَناتُُه َقْبـَل أَْن يُْقـَى َمـا َعلَْيـِه أُِخـَذ ِمـْن َخطَايَاُهـْم َفطُرَِحْت َعلَْيـِه، ثُمَّ طُـِرَح يِف النَّاِر«.)2( كا اسـتعمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وأصحابـه الدنانـري الروميـة والدراهـم الفارسـية وعليهـا صـور ملوكهـم دون إنـكار، فعلـل بعض علاء املسـلمن ذلك 

بـأن هـذه الصـور كانـت صغـريًة ممتهنـًة ال ترقـى إىل أن تكون ضمـن نطـاق التحريم.

 

بعـد وفاةالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، ومبجـرد االنتهـاء مـن حـروب الـردة، بـدأ الخليفـة الراشـد أبـو بكـر الصديـق يف غـزو أعظـم 

مملكتـن يف العـامل، اململكـة الساسـانية، و اململكـة البيزنطيـة، مصـدري النقـود، فتوالـت االنتصـارات للمسـلمن عى 

الرغـم مـن قلـة عددهـم وعتادهـم. بعدهـا آلـت الخالفـة إىل عمر بن الخطـاب الذي أكمل مسـرية سـلفه، فافتتحت 

جيـوش اإلسـالم يف عهـده معظـم اململكـة الساسـانية، وبالد الشـام ومر.

كان لهـذه الفتوحـات األثـر البالـغ يف ضب النقـود، خاصـة يف اململكـة الساسـانية، التـي تعـرض معظمهـا للغـزو 

واملعـارك، فأصبـح إنتـاج النقـود فيهـا شـحيًحا، مقترًا عى مـدن قليلة. أما بالد العـرب فلم تتأثر بهـذا النقص، وذلك 

لوفـرة مـا كان يفـد إليهـا مـن الغنائـم جراء انتصارات املسـلمن يف املعـارك املختلفـة )القطعتـان م.4 وم.6(، وملا كان 

يصـل إليهـا مـن الجزيـة التـي كانت تدفـع لهم مـن قبـل املعاهدين.

بعـد سـقوط معظـم اململكـة الساسـانية يف أيـدي املسـلمن 

متكـن املسـلمن من الحصول عـى الكثري من مقدرات هذه 

الدولة، مبا فيها دور السك وأهل الصنعة واإلدارة، فتمكنوا 

مـن اقتبـاس التجربـة الساسـانية يف سـك النقـود، والتـي 

انعكسـت عى سياسـة النقد يف الدولة اإلسالمية خاصًة يف زمن 

الخلفـاء الراشـدين والدولة األمويـة السـفيانية، إذ بُني االقتصاد 

فيهـا عـى سـك الدراهـم الفضيـة، وبـدأ هـذا يف زمـن الخليفة 

الراشـد الثالـث عثان بن عفـان، عندما أرادت جيوش اإلسـالم 

فتح ما تبقى من اململكة الفارسـية، وقل املال الالزم إلعدادها.

اململكـة  كانـت  إذ  الوضـع مختلًفـا،  فـكان  الشـام  بـالد  أمـا يف 

البيزنطيـة تتبـع النهـج املركـزي يف سـك النقـود، كـا أنهـا مل 

تسـقط بالكامل يف قبضة املسـلمن، بل انسـحبت من الشام، 

مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري، املسند الصحيح املختر بنقل العدل عن العدل   )1(

إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 3، ص 1216، رقم 1595.

عن  العدل  بنقل  املختر  الصحيح  املسند  النيسابوري،  القشريي  الحجاج  بن  مسلم   )2(

العدل إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 

4، ص 1997، رقم 2581.
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وأخـذت معهـا مـا هـو نفيـس، إضافـًة إىل هـذا كان إنتـاج النقـود يف بـالد الشـام بعـد تحررها مـن اإلحتـالل الفاريس 

قبـل الفتـح اإلسـالمي محـدوًدا جـًدا، لذلك مل تتأثر سياسـة الدولة اإلسـالمية االقتصاديـة يف بادئ األمر كثريًا بسياسـة 

اململكـة البيزنطيـة، إال يف ضب الفلـوس العربيـة البيزنطيـة التـي كان إنتاجهـا محـدوًدا لالسـتعال املحـي يف بعـض 

املناطـق، واسـتمر اسـترياد الدنانـري البيزنطيـة مـن بـالد الـروم إىل بالد املسـلمن حتى عهـد عبدامللك بن مـروان الذي 

بـدأ بسـك الدنانـري الذهبية اإلسـالمية يف دمشـق فقـط، متبًعا بذلك األسـلوب املركـزي للمملكة البيزنطيـة، فأصبحت 

سياسـة سـك النقود يف دولة اإلسـالم يف زمن الدولة األموية املروانية مزيًجا من السياسـة الساسـانية يف سـك الدراهم 

يف العديـد مـن املـدن، والسياسـة البيزنطيـة يف سـك الدنانـري يف عاصمـة الخالفـة فقط.

عندمـا بـدأ العـرب ضب النقـود أبقـوا عـى نفس التصميـم األصي لها والـذي تعـودوه يف تعامالتهم قبـل فتح فارس 

والشـام، ثـم مـا لبثـوا أن أضافوا إليهـا بعض العالمات كالبسـملة وغريها من الكلـات التي تعكس الهوية اإلسـالمية. 

يطلـق عـى هـذه الفئـة مـن النقـود اصطالًحـا »النقـود اإلسـالمية االنتقاليـة«، وهـي النقـود التـي ضبها املسـلمون 

وتدرجـوا يف تطويـر تصميمهـا حتـى وصلـوا إىل إنتـاج العملـة ذات الطابع اإلسـالمي املحض. تنقسـم هـذه النقود إىل 

قسـمن أساسـين، أولهـا وأهمها النقـود العربية الساسـانية، وثانيهـا النقود العربيـة البيزنطية.

تشـكل هـذه النقـود آيـًة خالـدة عـى صـدق وعـد رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وصـدق رسـالته، ففـي مـا ال يزيد عـى الثالثن 

سـنًة مـن هجرتـه الكرميـة مـن مكـة إىل املدينة سـقطت فـارس والشـام، وضب املسـلمون النقـود التـي تحتوي عى 

صـورة كـرى، وكتبـوا اسـم اللـه عليهـا يف إشـارة عظيمة إىل عزة اإلسـالم ومنعتـه، وقـوة الدولة اإلسـالمية، وقد روي 

عنـد حفـر الخنـدق، عندمـا اجتمـع األحـزاب بقيـادة قريش للقضـاء عى املسـلمن  »عن عبداللـِه بن عمـٍرو، قال: ملا 

ا َوكَْدنَا َصًفا ال نسـتطيُع حفرَها! فقـام النَّبيُّ  أمـر النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالخنـدِق فُخْنـِدَق عـى املدينـِة، قالوا: يا رسـوَل اللِه، إنَـّ

، فقـال: »ُفِتَحْت  ًة مل أسـمْع مثلَها قـطُّ َ، فسـمعُت َهـدَّ ملسو هيلع هللا ىلص وقمنـا معـه، فلـا أىت أخـَذ املِْعـَوَل فـرب بـه ضبًة وكَبَّ

 ،َ وُم!!« ثم َضب أخـرى وكَبَّ ، فقـال: »ُفِتَحِت الـرُّ ًة مل أسـمْع مثلَهـا قطُّ َ، فسـمعُت َهدَّ َفـارُِس!!« ثـم َضب أخـرى وكَـبَّ
، فقـال: »َجاَء اللـُه ِبِحْمـرَيَ أَْعَوانًا َوأَنَْصـاًرا«.)1(  ًة مل أسـمْع مثلَهـا قطُّ فسـمعُت َهـدَّ

فيا يي أمثلة للنقود التي تم التداول بها يف جزيرة العرب فبل بدء سك النقود اإلسالمية.

سليان بن أحمد بن أيوب الطباين، املُْعَجُم الكَِبري للطباين، الطبعة األوىل، دار الصميعي، الرياض، ج14 ص46 رقم 14638.  )1(

عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، ج 1، ص 416.   )2(

م.1

من الدراهم التي كانت تتداول يف جزيرة العرب قبل اإلسالم هذا الدرهم الذي ضب يف عام الفيل، العام الذي ولد فيه 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. قال ابن الكلبي »ولد عبدالله بن عبد املطلب أبو رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ألربع وعرشين مضت من سلطان 

كرى أنورشوان، وولد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سنة اثنتن وأربعن من سلطانه، وأرسله الله تعاىل مليض اثنتن وعرشين من 
ملك كرى أبرويز بن كرى هرمز بن كرى أنورشوان، فهاجر لثنتن وثالثن سنة مضت من ملك أبرويز«.)2(

 .كرسى األول= هورسود :                = الوجه -١.م

 —/الهامش
 .٤٢= دواچ هل .              = الخزينة= ڤيهچ :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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 .هرمز الرابع= أوهرمز :                = الوجه -٢.م

 —/الهامش
 .٦= شتا .              = درهم= زوزونو :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

مل يـرب هـذا الدرهـم الـذي حمـل اسـم هرمـز الرابـع مـن قبـل الفرس، بـل من قبل سـكان املـدن الصغـرية يف بالد 

جورجيـا، التـي خضعـت سـابًقا لحكـم الفـرس يف عهد هـذا الحاكم. الكلمـة »زوزون« املسـجلة يف خانة مدينة السـك 

مجهولـة املعنـى، غـري أن بعـض الباحثـن يرجـح القول بأنهـا تعني »درهـم« بلغة أهـل جورجيا.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣.م

 ٢٨ورقم  ٢٧دمغة رقم ). ازدهار ورخاء= آباداين = ـد پأ/                (الهامش

 .١٧= هفت ده .                  = شرياز= يش :             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤.م

 —/الهامش
 .٣٣= سيچ  سيه .                    = مرو= مر :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥.م

 ٣٩ورقم  ٢١دمغة رقم . —/الهامش

 .ي٣٧= هفت سيه .                       = يزد= يز :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

قـرض هـذا الدرهـم ليعـادل وزنـه وزن الدراهـم األموية، ما يدل عى أن هـذا الدرهم و الدراهم املشـابهة له كانت 

متداولـة يف بـالد اإلسـالم عند بداية سـك النقود األموية ذات التصميم اإلسـالمي.

الـوزن الخفيـف لهـذه القطعـة والقطعـة م.3 السـابقة يرجـح أن تكونـا مـن دراهـم الـرك التـي ضبوها عى شـاكلة 

دراهـم كـرى الثـاين السـتعالهم الخاص.

م.2

م.3

م.4

م.5
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 .بوران:          = الوجه -٦.م

 “!” ٤٨دمغة رقم . —/الهامش
 .٣= تلتا .           = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يسكرت :            = الوجه -٧.م

 —/الهامش
 .ي٩= تشا .            = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

من املمكن أن تكون هذه القطعة وصلت إىل املسلمن مع غنائم الفتوحات يف بالد فارس، وقد ُعلّمت بالدمغة »لله« 

الدراهم  بالقليل من  الدمغة »لله« تكررت عى عدد ليس  الرغم من أن  يف إشارة إىل تداولها يف بالد اإلسالم. عى 

العربية الساسانية، غري أن نقش الدمغة عى هذه القطعة يبدو مختلفا وأكرث قدًما من الدمغات عى الدراهم األخرى.

ضب هذا الدرهم يف سجستان عام 9ي، والذي بدأ يف 18 جادى الثاين عام 19ه، وانتهى يف 29 جادى الثاين عام 

20ه. وألن أوائل الدراهم اإلسالمية سجلت عليها السنة 20، اعتقد البعض أنها ضبت يف العام 20ه، غري أن االختالف 

البن يتجى يف تصميم الدراهم الفارسية التي ضبت متزامنًة مع العام 20ه عن هذه الدراهم اإلسالمية، وخاصًة يف 

وجود طوق واحد بداًل من طوقن حول الوجه، ووجود طوقن بداًل من ثالثة حول الظهر، واختالف نقش التاج وقالدة 

الصدر وقرط األذن، باإلضافة إىل اختالف طريقة كتابة اسم يزدجرد التي مل تتكرر فيا بعد عى الدراهم اإلسالمية، كل 

هذا يدل عى استحالة ضب هذه اإلصدارات املختلفة من الدراهم يف الوقت واملكان نفسيها.

م.6

م.7
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 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :               = الوجه -٨.م

 —/الهامش
 .ي١٢= دواچ ده.                  = نرماشري= نار :            = الظهر

 —/الهامش
  .جم ٢٬٠الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :               = الوجه -٩.م

 —/الهامش
 .ي١٩= نوچ ده.               = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :               = الوجه -١٠.م

 —/الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = بم= بن :            = الظهر

 —/الهامش
  .جم ٣٬٠الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :               = الوجه -١١.م

 —/الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = جرم:        = الظهر

 —/الهامش
  .جم ٢٬٩الوزن 

ال يـزال االختـالف الواضـح يف أسـلوب نقـش دراهـم يزدجـرد عـن الدراهـم التـي تـم اقتبـاس نقشـها يف سـك أوائـل 

الدراهـم اإلسـالمية مسـتمًرا يف عـام 12ي املوافـق للنصـف الثـاين مـن عـام 22ه والنصـف األول مـن عـام 23ه.

يشـبه أسـلوب نقـش هـذه القطعـة، والقطعة السـابقة إىل حد بعيـد نقش الدراهـم اإلسـالمية األوىل، التي ضبت يف 

نفـس املـدن بعد الفتح اإلسـالمي.

م.8

م.9

م.10

م.11
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 .صورة هرقل مع ابنيه قسطنطني الثالث وهرقلوناس: الوجه -١٢.م

 —/ الهامش
 VICTORIA AVGY A ،CONOB، صليب عىل ثالث عتبات: الظهر

 —/ الهامش. يف اليمني Eالعالمة ، يف العرض) القسطنطينية(

 .جم ٤٬٢الوزن 

يعـد هـذا الدينـار البيزنطـي أحـد أمثلـة الدنانـري التي تـم التداول بهـا يف جزيـرة العرب قبل سـك الدنانري اإلسـالمية 

يف زمـن عبدامللـك بـن مـروان. نقشـت عـى الوجـه صورة هرقـل وولديـه، أما الظهـر فنقش عليـه الصليب.

تغطـي هـذه املجموعـة مـن النقـود العربيـة الساسـانية التـي تـم رشحهـا يف هـذا الكتـاب مجمـل تاريخ هـذه الفئة 

املهمـة مـن النقـود، والتـي كانـت أول النقـود إنتاًجا يف اإلسـالم، وتداول بهـا الصحابة وكبـار التابعن، وكانـت متزامنة 

مـع العديـد مـن األحـداث التاريخيـة املهمـة، التـي أثرت عـى إنتاجها، وانعكسـت عـى تصميمها.

يسـتهل رشح هـذه املجموعـة بإيفاد أول إصدارات هـذا النوع من النقود إنتاًجا، ثم يسرسـل بذكر التطور التدريجي 

الـذي طـرأ عـى إنتاجهـا وتصميمهـا عـى يـد األمـراء والخلفـاء املسـلمن يف مختلـف املراحـل التـي مـرت بهـا الدولة 

اإلسـالمة، وصـواًل إىل اإلشـارة إىل آخـر الدراهـم التـي تم سـكها من هذه الفئة. وقد قسـمت قطع هـذه املجموعة إىل 

ثالثـة أقسـاٍم رئيسـية، األول يشـتمل عـى 333 درهـًا، والثـاين يشـتمل عـى 33 فلًسـا، والثالث عى 3 قطـع، ختمن 

وميـزان واحـد، ليصبـح مجمل مـا يف هذه املجموعـة 369 قطعة.

عـى الرغـم مـن أن التطـور يف سـك هـذا النـوع مـن النقـود كان متدرًجـا يف معظـم فراتـه، فأنـه مـن أجـل تسـهيل 

الـرشح ُقّسـمت الدراهـم يف هـذا الكتـاب بشـكٍل تقريبـي إىل خمسـة أقسـام تـوازي مراحـل نظـام الحكـم يف الدولة 

اإلسالمية.

م.12
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املقدمة

رشح العملة
1

3

5

7

9

13

2

6

8

10

12

14

4

11

تـاج كـرى مرصـع يف أسـفله بصفـن مـن الجواهـر التـي تنتهي بثـالث جواهر كبـرية يف الخلـف. عادًة مـا يضاف . 1

هـالل ونجمـة صغـريان إىل ميـن التـاج، ونجمة صغرية إىل شـاله.

اشـتهر تـاج ملـوك الفـرس منـذ عهـد كـرى الثـاين بوجـود الجناحـن الكبريين يف أعـاله، وهـا يرمـزان إىل أهورا . 2

مـزدا، إلـه الخـري لدى الحضـارة الساسـانية.

كثـريًا مـا أضيفـت دمغـة أو أكـرث إىل إطـار الوجـه األمامـي للدراهـم، وخاصـًة عـى الدراهـم التـي تـم تداولها يف . 3
خراسـان. تـم ترقيـم الدمغـات التـي ذكـرت يف هـذا الكتـاب وفقـا ملـا أورده جوبـل يف كتابه.)1(

يتكون إطار الوجه من طوقن من الحبيبات مفتوحن يف األعى جهة التاج والجناحن.. 4

يكتب اسم الحاكم يف هذه الخانة، الذي عادًة ما يكون بالبهلوية، لغة اململكة الساسانية. استمرت كتابة اسمي . 5

مليك الفرس كرى ويزدجرد عى أوائل إصدارات الدراهم اإلسالمية، ثم استبدال بأساء الحكام املسلمن التي أيًضا 

كتبت بالبهلوية يف سطرين، السطر األعى األقرب إىل وجه كرى لالسم األول للحاكم، والسطر األسفل األقرب إىل 

الطوق السم األب الذي غالًبا ما ينتهي بالالحقة »آن«. يفصل بن االسمن حرف »ي« الذي يعني »تبع« بالبهلوية.

يف هذه الخانة كتب                 »خوره أپزوت«، والتي تعني زاد مجده.. 6

نقش لكرى شارب طويل ميتد حتى نهاية وجهه.. 7

كان لكرى شعٌر طويل، جمع بخصلة كبرية خلف رأسه.. 8

رسمت لحية كرى من عدد من النقط، وتبدو قصريًة ومتصلة بشعر الرأس.. 9

قراط األذن املكون من عدد من الجواهر. توجد اختالفات محدودة يف شكل قراط األذن يف الدراهم العربية الساسانية. . 10

أضيفت البسملة بالعربية إىل الربع الثاين من إطار الوجه عى معظم الدراهم. مع تطور تصميم العمالت أضيفت . 11

عبارات أخرى إىل اإلطار، اشتملت أحيانًا عى كلات بالبهلوية وبالركية.

قالدة كرى املكونة من الجواهر أو اللؤلؤ.. 12

ينقسم إطار الوجه إىل أربعة أرباع بواسطة األهلة التي تتوسطها نجوم.. 13

من وسط قالدة كرى تتدىل جواهر كبرية عى صدره وردت منها عدة أشكال عى الدراهم.. 14

)1( R. Göbl, Dokumente Zur Geschichte Der Iranischen Hunnen in Baktrien und Indien, Volume 4, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1967. 

الوجه:
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املقدمة

1

3

5

7

2

4

6

8

هالل صغري شال شعلة النار.. 1

نجمـة صغـرية ميـن شـعلة النـار. هـذا هـو املوضع الطبيعـي للنجمـة والهالل كـا وردا عـى الدراهم الساسـانية، . 2

ولكـن نـادًرا عكـس موضعهـا حـول شـعلة النار وهـو خطأ تكـرر عى بعـض الدراهـم العربية الساسـانية.

عـى جانبـي نصـب النـار املقدسـة يقـف اثنـان مـن السـدنة، يقومـان عـى حجابة النـار وحراسـتها، وميسـك كل . 3

واحـٍد منهـا بسـيف طويـل أمامـه. عـادًة مـا تكـون اليـد اليمنى للسـدنة فـوق اليـد اليـرى، فيبـدو أن اليمنى 

متسـك القبعـة أو الكريـه أعـى املقبـض، يف حـن تكـون اليـرى مسـتندًة عـى الشـارب أو الواقيـة بـن املقبـض 

والنصـل. هـذا هـو الوضـع النموذجـي ليـدي الحاجبن كـا ورد عـى الدراهم الساسـانية، غري أنه قـد عكس عى 

العديـد مـن الدراهـم العربية الساسـانية.

نقشـت شـعلة النـار ونصبهـا يف وسـط الظهـر، وشـكلها ثابـت عـى معظـم الدراهـم العربيـة الساسـانية. توجـد . 4

رشيطتـان عـى جانبـي النصـب.

يف هـذه الخانـة كتـب رمـز دار السـك بالبهلويـة، وهـو يف معظـم األحيـان عبـارة عـن أحـرف قليلـة مـن االسـم . 5

الكامـل لدار السـك.

يف هـذه الخانـة كتبـت سـنة السـك بالبهلويـة. كتبت السـنة وفًقـا للتقويـم الفاريس لعهـد يزدجـرد »ي«، أو وفًقا . 6

للتقويـم الهجـري »ه«، أو نـادًرا وفًقـا للتقويـم الفـاريس ملا بعد عهد يزدجـرد »ب ي« والذي كانت السـنة األوىل 

فيـه هـي السـنة األوىل التـي قتـل فيهـا يزدجـرد، وتوافـق العـام 30ه. تكـررت إضافة سـنة مبهمة لبعـض النقود 

نتيجـًة لجهـل الحـريف بطريقـة كتابة السـنة، أو بسـبب تقليـد دراهم أخرى ضبت يف سـنوات سـابقة.

كا هي حال الوجه هامش الظهر أيًضا ينقسم إىل أربعة أرباع بواسطة األهلة األربعة التي تتوسطها النجوم.. 7

يتكون إطار الظهر من ثالثة أطواق مغلقة من الحبيبات.. 8

الظهر:
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 مرحلة الخلفاء الراشدين 

متيـزت خالفـة عثـان بـن عفـان بكـرثة الفتوحـات، وتطـور فنـون اإلدارة، وكرثة الخـري يف بالد املسـلمن، وهـو مايدل 

عليـه تاريـخ النقـود اإلسـالمية التـي مل يبـدأ سـكها إال يف عهـده، ثـم اتّسـع إنتاجهـا يف املـدن املختلفـة، حتى أرسـت 

قواعـد السياسـة االقتصاديـة، و أساسـات النظـام املـايل للدولـة اإلسـالمية، ويرجـع الفضـل يف ذلك بعد اللـه له و ملن 

اختـاره مـن األمـراء األكفـاء الذيـن ارتقوا بالبـالد وحافظـوا عليها.

بـدأ املسـلمون بسـك النقـود يف عـام 30ه، بـإرشاف عبداللـه بن عامر أمـري البرة، عنـد انطالقه إلعادة فتـح اململكة 

الفارسـية. مل يـرب املسـلمون إال الدراهـم الفضيـة يف بـادئ األمـر، والتـي تعـد العملـة املحوريـة التـي ارتكـز عليها 

االقتصـاد يف اململكـة الفارسـية، والتـي كانـت أيًضـا العملـة األكرث شـيوًعا يف بـالد العرب يف ذلـك الزمان.

مل يختلف تصميم أوائل الدراهم اإلسالمية إنتاًجا عن تصميم دراهم يزدجرد الثالث الساسانية، إذ استمرت إضافة اسم 

يزدجرد إليها، دون أن تحتوي عى أي كتابات أو رموز تشري إىل مصدرها العريب. ضب هذا النوع من الدراهم يف مدن 

قليلة هي ميسان ودرابجرد وخزانة املدائن، ومل يستمر إنتاجها إال أشهًرا قليلة عى أحسن تقدير. مع انتشار الجيوش 

اإلسالمية، ونجاحها يف فتح مدن اململكة الساسانية املختلفة، أعيد تأهيل دور السك يف العديد من تلك املدن لتعمل 

عى إنتاج النقود للدولة اإلسالمية، ومن أهمها بم ونرماشري بكرمان، وسجستان، ومرو بخراسان. يف هذه املرحلة متيزت 

الدراهم العربية الساسانية بإضافة الكلمة »جيد« بالعربية إليها لتميزها عن سابقاتها من دراهم يزدجرد الساسانية.

بعـد نجـاح مسـعى الجيـوش الغازية، وموت يزدجرد، واسـتقرار األمر للمسـلمن، تـم افتتاح املزيد من دور السـك يف 

مـدن إضافيـة مـن إقليـم فارس وشـال العـراق، صاحب هذا اسـتبدال اسـم يزدجرد من عـى الدراهم باسـم كرى، 

واسـتبدال كلمـة »جيـد« بالبسـملة عـى هامش وجـه الدراهم. اعُتمدت هـذه التغيريات عى الدراهـم يف جميع دور 

السـك باسـتثناء مـدن كرمـان التـي اسـتمرت يف سـك الدراهـم باسـم يزدجـرد وإضافـة »جيـد« إىل الهامـش، ومدينة 

سجسـتان التـي أيًضـا ضبـت الدراهم باسـم يزدجـرد عى الرغم مـن إضافة البسـملة إىل هامـش نقودها.

اسـتمر إنتـاج الدراهـم بشـكل شـحيح حتـى عـام 25ي، املوافـق لعـام 36ه، حـن تـوىل عـي بـن أيب طالـب مقاليـد 

الخالفـة، فعمـل عـى إعـادة إصـالح املزيـد من دور السـك الساسـانية القدميـة يف العديد من مـدن األقاليـم املختلفة 

لتنتـج كميـات وفـرية مـن النقود، فتضاعـف اإلنتاج يف مدن إقليم فارس، كـا بدأت العديد من املـدن التابعة للكوفة 

يف إقليـم العـراق الشـايل وإقليـم جبـال بـرب النقـود، إال أنـه من املمكن أن سـك الدراهـم يف مدن كرمـان توقف 

يف هـذه الفـرة، عـى الرغـم مـن اسـتمرار العمل يف دار السـك بسجسـتان. صاحب هذا التطـور يف إنتـاج النقود  عام 

25ي اعتـاد السـنة الفارسـية عـى الدراهم، بعد أن تكرر اسـتعال السـنة الهجرية لتأريخ بعض إصـدارات الدراهم 

فيـا سـبق، كـا تـم تحسـن جـودة الدراهـم املنتجـة، مـا يشـري إىل تطور سياسـة وفن سـك النقـود يف هـذه الفرة.

اقتـرت أنـواع دراهـم هـذه املرحلـة عـى تلك التي ضبت باسـم يزدجـرد وكرى يف املـدن املختلفـة، لذلك ال ميكن 

التعـرف عـى اسـم الحاكـم الذي أمر بسـكها إال بعد الرجـوع إىل كتب التاريخ ومعرفة أسـاء الحـكام املعارصين لها.
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بعـد أن انتقضـت فـارس يف عهـد عثـان بـن عفـان وغـدر أهلهـا بأمريهـم عبيـد الله بـن معمـر، غزاهـم عبدالله بن 

عامـر وايل البـرة عـام 29ه،)1( حتـى فـر منهـا يزدجـرد الذي كان قد اسـتقر يف إصطخـر.)2، 3( وبعد أن فتـح ابن عامر 

فـارس ورجـع إىل البـرة أشـار عليه بعـض أصحابه أن ينطلـق لفتح ماتبقى مـن اململكة الساسـانية،)4( فادامت تلك 

البـالد مل تفتـح بالكامـل ومـادام حاكمهـا يزدجـرد بن ظهـراين أهلها، فإن تلك األرض لن تسـتقر للمسـلمن وسـيعاود 

أهلهـا االنتقـاض عليهـم. قبـل عبداللـه بـن عامـر هـذا الـرأي وبـدأ بتجهيـز الجيـوش، ومن هنـا بـدأ ضب النقود يف 

الدولـة اإلسـالمية للمـرة األوىل وكان ذلـك لتوفـري املال الـالزم لتحقيق هـذا الهدف.

عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، ج 8، ص 473.  )1(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 4، ص 265.  )2(

املطهر بن طاهر املقديس، البدء والتاريخ، الطبعة األوىل، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، ج 5، ص 195.  )3(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 4، ص 300.  )4(

ابن خلدون أبو زيد، ديوان املبتدأ والخب يف تاريخ العرب والببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكب، الطبعة الثانية، دار الفكر، بريوت، ج 2، ص 578.  )5(

عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، ج 2، ص 493.  )6(

باسم يزدجرد الثالث من غري كتابة عربية

يف عـام 29ه بعـد أن انتقضـت فـارس اسـتنفر األمـري عبداللـه بـن عامـر أهـل البرة وسـار بهم قاصـًدا إصطخر التـي قتل أهلهـا واليهم 

مـن قبـل املسـلمن، فقاتلهـم وفتـح إصطخر، وبعدهـا انطلق إىل دارابجرد وقـد غدر أهلها كذلك ففتحها، ثم سـار إىل مدينة أردشـري خره 

)جـور(، وكان هـرم بـن حّيـان محـارصا لهـا فلـا جاء ابـن عامر فتحهـا، ثم عـاد إىل إصطخر وقـد نقضت مرة أخـرى، فحارصهـا واقتحمها 

عنـوة. ثـم إن ابـن عامـر ملـا فتـح فـارس عـاد إىل البـرة عـام 30ه، واسـتخلف عـى إصطخـر رشيـك بن األعـور الحـاريث، وذلـك قبل أن 
ينطلـق مـن جديـد لفتح مـا تبقى مـن اململكة الساسـانية.)5، 6(
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يف عام 30ه ومن ضمن مسعى إعداد الجيوش اإلسالمية الغازية أمر عبدالله بن عامر برب النقود، وكان ذلك وفقا 

للنقود الساسانية الفارسية املتداولة يف فارس والعراق والجزيرة العربية يف ذاك الزمن، وإلنجاز هذا األمر استعمل 

املسلمون أهل الصنعة من الفرس مّمن لهم خبة برب النقود يف عهد الدولة الساسانية، وأعادوا فتح دور السك 

املوجودة يف مدن فارس املختلفة.

من البديهي أن تفتقر أوائل النقود العربية الساسانية إىل إضافة كلات عربية إليها، وذلك أن املسلمن مل يسبق لهم إنتاج 

النقود وافتقروا إىل الخبة، كا أنهم كانوا معتادين عى هيئة النقود الساسانية التي كانت متداولة بينهم فيا سبق، وهو 

أمر تكرر أيضا عند بداية ضب النقود العربية البيزنطية. إضافة إىل هذا ال بد أن الحاجة امللحة لتجهيز الجيوش أوجبت 

إنتاج النقود برعة مل يتسن معها تطوير التصميم، وإضافة عالمات تشري إىل هوية من ضبها، أما الحًقا ما أن اكتسب 

املسلمون خبة أكب يف اإلدارة االقتصادية وبدأت البالد يف االستقرار لهم أضافوا الكلات العربية إىل النقود كا سوف نرى .

ضبت الدراهم يف بادئ األمر عى منط دراهم يزدجرد الثالث ومن غري إضافة عبارات عربية، وكان ذلك يف عدد من 

املدن الواقعة ضمن إقليم فارس كـدرابجرد وإصطخر وأرجان وميسان،)1( وتعد ميسان أبرز هذه املدن إذ اختارها 

الجيوش، وألنها من املدن املجهزة بدار سك كبرية منذ عهد اململكة  املسلمون لقربها من البرة حيث يتم إعداد 

الساسانية، وكا سوف نستعرض الحقا يبدو أنه بعد انطالق الجيوش تم إرسال بعض العاملن يف دار السك هذه إىل 

مناطق أخرى ككرمان إلنشاء دور سك فيها ليبقى إمداد النقود قريبا من الجيوش.

سجلت السنة العرشون عى أوائل النقود اإلسالمية، ويجمع الباحثون املتأخرون عى أن هذه السنة هي وفًقا للتقويم 

الفاريس لعهد يزدجرد، إذ إن التأريخ يف اململكة الفارسية الساسانية كان مبنًيا عى التقويم الشاهنشاهي، وهو تقويم 

زرادشتي قديم، تحسب سنواته بعدد السنوات منذ تتويج امللك واعتالئه عى العرش. وكلا نّصب ملك جديد يبدأ 

التأريخ من جديد، ولذلك القول أن درهًا ضب يف عام عرشة لعهد يزدجرد يعني أنه ضب يف السنة العارشة التي 

حكم بها هذا امللك. وال ميكن أن ترمز السنة العرشون هذه للتقويم الهجري، وذلك لألسباب التالية:

مل تنقطع النقود الفارسية التي ضبت باسم يزدجرد، خاصة يف مدينة سجستان التي يبدو أنها ضبت النقود يف . 1

جميع السنوات العرشين التي حكم بها يزدجرد، ومل تنقطع إال سنة 20ي )القطعتان م.12 م.13(، وهي السنة 

التي أعيد بها فتح فارس، وُقتل فيها يزدجرد، وهي أيًضا أول سنة تسجل عى النقود اإلسالمية، وهو ما يدعم 

التسلسل املنطقي لألحداث تاريخًيا.

ال ميكن اعتبار السنة املسجلة عى الدراهم اإلسالمية األوىل سنة هجرية، وذلك الختالف تصميم هذه الدراهم عن . 2

الدراهم الفارسية التي ضبت يف نفس املدن يف سنة 20ه )القطعة م.9(، ولتشابه تصميمها مع تصميم الدراهم 

الفارسية التي ضبت يف نفس املدن يف أواخر سنوات يزدجرد الثالث )القطعتان م.11 م.12(.

ضبت النقود اإلسالمية يف مدن مل تفتح إال يف عهد عثان بن عفان كمدينة مرو بخراسان )القطعة د.21( وسجلت . 3

السنة 20 عليها.

أضيف اسم األمري املسلم الذي حكم فارس عام 30ه إىل نقود سجلت السنة 20 عليها )القطعة د.5(.. 4

التي . 5 األخرى  للدراهم  املقارب  التصميم  ذات  اإلسالمية  الدراهم  أوائل  بعض  إىل  أضيفت  التي  الهجرية  السنة 

أضيفت إليها السنة 20 )القطعتان د.4 ود.22( تشري إىل أنها ضبت يف بداية الثالثينيات من الهجرة.

)1( S. Album and T. Goodwin, Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean: Volume 1: The Pre-Reform coinage of the Early Islamic Period, 

Ashmolean Museum, Oxford, 2002, p.6.
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عـى الرغـم مـن أن هـذه القطعـة ال تبـدو مقروضـة إال أن وزنهـا أقـل بشـكل ملحـوظ مـن مثيالتهـا مـن الدراهـم 

األخـرى، إضافـة إىل هـذا أسـلوب هـذه القطعـة بـدايئ وحجـم الصور عـى الوجـه والظهر أكب مـن الدراهـم األخرى، 

مـا يشـري إىل أنهـا أحـد أوائـل الدراهـم التـي ضبت مـن قبل املسـلمن.

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                = الوجه -٢.د

 —/ الهامش
 .ي٢٠= ڤست .          = ميسان= مي :             = الظهر

  —/ الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

أسـلوب نقـش هـذه القطعـة مقـارب جـًدا للقطعـة السـابقة والتـي مـن املمكن أنهـا أنتجت مـن قبل نفـس الحريف.  

عـى الرغـم مـن خلـو هـذا اإلصـدار مـن الدراهـم مـن أي كتابـات عربيـة، إال أنـه مـن املسـتبعد جـًدا أن يكـون من 

ضب الفـرس، إذ إن ميسـان ولقربهـا الشـديد مـن البـرة مل يـرو أنها انتقضت بعـد فتحها يف زمن عمـر بن الخطاب.

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                = الوجه -٣.د

 —/ الهامش
 .ي٢٠= ڤست .          = ميسان= مي :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن  

ما مييز هذه القطعة أنه قد تم عكس مكان الهالل والنجمة الصغريين عى جانبي شعلة النار عى ظهر العملة، فوضع 

الهالل عى مين والنجمة عى شال شعلة النار، ومن املالحظ أن السنة عى جميع القطع السابقة كتبت ناقصة حرف 

الياء، فكتبت ڤست )        (بدال من ڤيست )           (.

د.1

د.2

د.3

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                = الوجه -١.د

 —/ الهامش
 .ي٢٠= ڤست .          = ميسان= مي :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٫٦الوزن 
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مـن املـدن األخـرى التـي أيضـا ُضبـت الدراهـم املبكـرة فيهـا مدينـة إصطخـر. وهـذه القطعـة كسـابقاتها ال تحتوي 

عـى أي كتابـة عربيـة، إال أن سـنة السـك 32 املكتوبـة عـى ظهرهـا ال بـد أنهـا تشـري إىل السـنة الهجريـة، إذ إنهـا لـو 

كانـت لعهـد يزدجـرد لوافقـت السـنة 43ه والتـي كانـت فيها إصطخـر تابعة ومسـتقرة لعبداللـه بن عامـر الذي بدأ 

بإضافـة اسـمه إىل نقـود هـذه املدينـة بـدال من اسـم كرى منـذ عـام 42ه )القطعـة د.70(، اضافة إىل ذلك أسـلوب 

نقـش هـذه القطعـة وطريقـة ضبهـا مطابق للنقود اإلسـالمية يف أوائـل الثالثينيات مـن الهجرة والتي كثـريا ما كانت 

تُـرب النقـود فيهـا بشـكل مقـوس ثـم أصبحت ترب مسـطحة منـذ عـام 33 / 34 للهجـرة تقريبا.

وال بـد أن نذكـر هنـا أن الرقـم 10 كُتـب عى بعض دراهـم يزدجرد الثالث الساسـانية بطريقة تشـابه الرقم 30 وذلك 

عنـد كتابـة األعـوام مـن 11 إىل 19، ومثـال ذلـك كتـب العـام 12                  بـدال مـن                 ، فشـابه الرقـم 32، 

مـا أدى إىل الخطـأ يف افـراض أن هـذه النقـود قـد ضبـت يف زمـن الدولـة اإلسـالمية، وأنهـا احتـوت عـى التاريـخ 

الهجـري. وميكـن التفريـق بـن دراهـم يزدجـرد الثالـث الساسـانية هـذه والدراهـم اإلسـالمية باالنتبـاه إىل االختالف 

يف أسـلوب وجـه العمـالت وباألخـص الشـكل املميـز للتـاج وقـرياط األذن وقـالدة الصدر للعمـالت الساسـانية والذي 

ميكـن مشـاهدته عـى هـذه الدراهـم حتى منتصـف العقد الثـاين لعهد يزدجـرد )القطعتـان م.7 وم.8(، أمـا الدراهم 

الساسـانية التـي سـكت بعـد ذلـك يف النصـف الثـاين مـن نفـس العقـد فيسـهل متييزهـا عـن النقـود اإلسـالمية التـي 

أضيفـت لهـا البسـملة يف جميـع املـدن، وضبـت أغلبهـا عـى طـراز دراهم كـرى الثاين وذلـك قبل عـام 35ه.

د.4

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                = الوجه -٤.د

 —/ الهامش
 .هـ٣٢= س چ دوا.                 = إصطخر= ست :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن  
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رشيك

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                = الوجه -٥.د

 —/ الهامش
 .ي٢٠= ڤست .            = ميسان= مي :             = الظهر

 ŸÌãÄÄ  /      الهامش
 .جم ٤٬٢الوزن 

د.5

هـذه القطعـة كسـابقاتها مـن العمـالت التـي تطرقنا إليهـا تفتقـر إىل الكتابة العربية عـى وجهها، وكذلك كتبت سـنة 

السـك عـى ظهرهـا ناقصـًة حـرف اليـاء كا هـو حال دراهم ميسـان التي أرشنـا إليها، كـا كتبت الياء يف رمز ميسـان 

بطريقـة مطابقـة للقطعـة د.1، فهـذا الدرهـم ضب مـع الدراهم السـابق ذكرها، وهـو أيضا من أوائـل الدراهم التي 

ضبهـا املسـلمون، ولكـن مـا مييز هـذه القطعة عن سـابقاتها إضافة كلمـة إىل الربـع األول من ظهرها.
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)1( M. Bates, Coins of Marw 651-680, academia.edu, Feb 2015.

)2( J. Walker, A Catalogue of the Muhammadan Coins in the British Museum: Volume I: A Catalogue of the Arab-Sassanian 

Coins, British Museum, London, 1967, p.1, Coin α.

)3( A. Nikiti, G. Roth, The Earliest Arab-Sasanian Coins, Numismatic Chronicle, Vol 155, Royal Numismatic Society, London, 1995. 

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 4، ص 301.  )4(

ال يوجد شك أن هذه الكلمة الجديدة عى ظهر هذا الدرهم هي كلمة عربية وليست فارسية، إذ إنه فيا عدا الحرف 

األول منها كتبت جميع حروفها بوضوح تام، ويبدو للوهلة األوىل أنها تُقرأ »بريك«، ولكن مبا أن حرف الباء كان يكتب 

كا تكتب الياء قبل إضافة النقط، وهو واضح االختالف عن الحرف األول من هذه الكلمة، ميكن الجزم بأن الحرف 

األول من هذه الكلمة ليس باًء وال أيا من األحرف األخرى املشابهة له.

ذكر عدد من الدراهم العربية الساسانية باسم يزدجرد اشتملت عى كلمة مشابهة للكلمة عى ظهر هذه القطعة، 

ولكنها أضيفت إىل الربع الثاين من هامش الوجه. ضبت هذه الدراهم املذكورة يف مدن مختلفة هي ميسان ومرو،)1( 

وسجستان ودرابجرد،)2، 3( ويرجح الباحثون أن يكون املعني بهذه الكلمة عى تلك الدراهم هو كلمة »جيد«، أسوة 

بالدراهم العربية الساسانية املتقدمة األخرى، إال أن هذه الكلمة كتبت عى تلك القطع بشكل جلف وال ميكن قراءتها، 

بخالف الكلمة عى القطعة د.5، التي كتبت معظم حروفها بوضوح، كا أن تكرار كتابة »جيد« بهذه الطريقة الغريبة 

من قبل حرفين مختلفن يف مدن مختلفة يعد أمًرا مستغربًا.

هناك احتال آخر ملا هو مقصود من هذه الكلمة، وهو ما قد يكون اسم أحد األمراء املسلمن. تذكُر كتب التاريخ 

أن عبدالله بن عامر ملا فتح فارس ورجع إىل البرة استعمل رشيك بن األعور الحاريث عى إصطخر وكان ذلك قبل أن 

ينطلق ابن عامر الستكال فتوحات اململكة الساسانية،)4( ومن الراجح أن إصطخر كانت عاصمة إقليم فارس آنذاك، إذ 

يذكر أن رشيك بني مسجدها، وأما ميسان ودرابجرد وغريها من مدن اإلقليم فكانت تابعة لها، ومن املمكن أن الحريف 

الذي أنتج هذا الدرهم قد أضاف إليه اسم الحاكم رشيك الذي أمر برب النقود. وبعد ذلك عندما سار بن عامر 

من جديد لفتح ما تبقى من اململكة الساسانية من الجائز أنه نّصب رشيكًا قائد ألحد الجيوش املرافقة له، فانطلق 

مصطحًبا معه دار السك التي عملت يف املدن املختلفة التي حل بها الجيش.

إن هذا الدرهم الفريد يعد أقدم قطعة نقدية إسالمية يُكتب عليها بالعربية، ويشكل أول محاولة إلضافة ما مييز النقود 

اإلسالمية إليها. يبدو أن دار السك صاحبت الجيش اإلسالمي بقيادة عبدالله بن عامر الذي استكمل فتح ما تبقى من اململكة 

الساسانية، فبعد ميسان ضب نفس الحرفين الدراهم يف درابجرد، ثم يف كرمان )القطعة د.7( حيث تحسنت جودة عملهم، 

ثم يف مرو )القطعة د.21(. وبعد اكتال الفتح يبدو أن دار السك هذه أرسلت إىل كرمان أو سجستان لتستكمل عملها.

يعتب هذا الدرهم دلياًل عى أن الدراهم املشابهة املذكورة سابًقا والتي تم ضبها يف إقليم فارس يف 20ي )30 / 31ه( 

عندما كان يخضع لُحكم املسلمن إمنا ُضبت بأمر املسلمن لهدف تجهيز الجيوش، ومل ترب من قبل الفرس بعد أن 

ثاروا مجدًدا عليهم، ولذلك ال توجد نقود ضبت باسم يزدجرد يف ميسان إال يف عام 20ي عندما أمر املسلمون بذلك.

من املالحظ أن حرف الياء يف رمز مدينة السك »مي«  عى هذه القطعة اشتمل عى انحناءة يف ميينه، األمر الذي تكرر 

يف رمز مدينة السك عى القطعتن د.1 ود.2. قد يعود السبب يف هذا إىل أن أهل الصنعة الذين نقشوا قوالب السك 

مل يعلموا رمز مدينة ميسان التي توقف سك النقود فيها قبل عهد يزدجرد، فكتب بعضهم »مز« بداًل من »مي«.
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يبـدو أن الدراهـم التـي ضبـت عـى طـراز دراهـم يزدجرد والتـي مل تُضف إليهـا الكتابة العربية مل يسـتمر سـكها إال 

ألشـهر قليلـة، وذلـك ألنـه يف نفـس العام 20ي بـدأ ضب الدراهـم التي أضيفت لهـا كلات عربية يف املـدن املختلفة 

مـن أقاليـم فـارس وكرمـان وسجسـتان وخراسـان. وال ميكـن الجـزم بالقـول إن إضافة كلمـة »جيد« قد سـبقت إضافة 

»بسـم اللـه«، غـري أن هـذا هـو الـرأي األرجـح إذ إن الدراهـم باسـم يزدجـرد »جيـد« قد سـكت يف مـدن فتحت قبل 

سجسـتان التـي سـكت فيهـا الدراهـم باسـم يزدجـرد »بسـم اللـه«، كـا أن إضافـة »جيـد« إىل النقود قـد انترشت يف 

أقاليـم فـارس وخراسـان وكرمـان قبـل أن يتم اسـتبدالها بإضافة »بسـم اللـه« إىل نقود تلـك األقاليم.

كتبـت »جيـد« عـى هامـش هـذه القطعـة بطريقـة بدائية كا هـي حال الكثري مـن نقود تلك السـنة، وكتبت السـنة 

أيضـا ناقصـة الحـرف األول فكُتبت »يسـت« بداًل من »ڤيسـت«.

بعـد عـام 20ي انقطـع ضب النقـود يف مدينـة ميسـان حتـى عام 25ي ما يشـري إىل أن دار سـك النقـود فيها مل تكن

باسم يزدجرد الثالث »جيد«

خريطـة تبـن أهـم املـدن يف إقليـم فـارس. يبـدو واضًحـا قـرب مدينـة ميسـان مـن البـرة، 

وهـو مـا شـجع عـى جعلهـا أهـم دار لسـك النقـود يف بدايـة األمـر.

د.6

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                 = الوجه -٦.د

 áÓÄu/  الهامش
 .ي٢٠= يست .            = ميسان= مي :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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تعمـل بانتظـام يف تلـك الفـرة، وكـا سـوف نبـن عنـد رشح القطعـة الالحقـة )القطعـة د.7( يبـدو أن عـددا مـن 

الحرفيـن العاملـن يف دار سـك النقـود بهـذه املدينـة تم إرسـالهم للعمل يف دور سـك يف مناطق أخرى. هـذه القطعة 

إمـا أنهـا ُسـكت ُقبيـل مغـادرة الحرفّيـن أو بعـد مغادرتهـم بقليل.

مـن املمكـن افـراض أن دار سـك النقـود مبيسـان قـد أُرسـلت بالكامـل إىل املناطـق األخـرى األكـرث قربًا مـن الجيوش 

اإلسـالمية، غـري أن القطعـة التـي ضبـت عـى طراز نقـود كرى وكتـب عليها »جيد« غالًبـا مل تسـك إال يف أواخر عام 

20ي )31ه( أي بعـد بـدء ضب نقـود كرمـان وخراسـان وسجسـتان،)1( ما قد يعني أن ضب النقـود يف هذه املدينة 

قـد اسـتمر بعد إرسـال بعـض أهل الصنعـة منها.

هـذه قطعـة مثـرية لالهتام، فأسـلوب الوجـه مقارب جدا ألسـلوب وجه القطعة د.1 السـابق رشحهـا، ونخص بالذكر 

الطريقـة املميـزة يف رسـم العـن واللحيـة والتقـارب الشـديد يف خـط الكتابـة الفارسـية عى جنبـي رأس يزدجـرد. أما 

أسـلوب الظهـر فمطابـق ألسـلوب ظهـر القطعـة د.3، حيث تكـرر نفس الخطـأ بطريقة كتابـة السـنة 20ي، كا تكرر 

عكـس مـكان الهـالل والنجمـة الصغريان عى جانبي شـعلة النار، وكذلك نالحظ الشـبه الكبري يف طريقة رسـم السـدنة 

وشـعلة النار ونُُصبها.

يـدل الشـبه الكبـري يف أسـلوب نقـش هـذه القطعـة التـي ضبـت يف نرماشـري وأسـلوب نقـش القطـع السـابقة الذكر 

والتـي ضبـت قبلهـا يف ميسـان عـى أن عدًدا من الحرفين العاملن يف دار سـك النقود مبيسـان تم إرسـالهم لتأسـيس 

دور سـك جديـدة يف املناطـق التي ُفتحـت الحًقا.

الجمعية األمريكية للمسكوكات )The American Numismatic Society(، قطعة رقم 1986,126,12.  )1(

د.7

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                = الوجه -٧.د

 áÓÄu/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .           = نرماشري= نار :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

 ٣.القطعة د ٧.القطعة د ١.القطعة د

 أ

 ب

 ج
 و

 هـ

 د

 ،ودراهم أخرى رضبت قبلها يف مدينة نرماشري ٧.يوجد شبه كبري يف أسلوب نقش القطة د

 :خاصًة يف، ١.فالوجه يشابه وجه القطعة د

 )خوره أپزوت(طريقة كتابة                  -أ   
 )يسكرتو(طريقة كتابة             -ب 
 طريقة نقش رأس كرسى -ج  

 :خاصًة يف، ٣.والظهر يشابه ظهر القطعة د

 عكس مكان الهالل والنجمة الصغريان  -د  
 ي٢٠الخطأ بطريقة كتابة السنة  -هـ 

 طريقة نقش السدنة وشعلة النار -و  
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أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 4، ص 180.  )1(

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 4، ص 148.  )2(

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي، العب يف خب من غب، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت، ج 1، ص 22.  )3(

فتحـت سجسـتان يف عهـد عمـر بـن الخطـاب أول مرة يف عـام 23ه،)1، 2( ولكن ضب النقود الساسـانية باسـم يزدجرد 

مل ينقطـع فيهـا بعـد هـذا الفتـح، وقـد يرجـع ذلك إىل عـدة احتاالت، منهـا أن أجزاء من هـذه املدينة فتحـت ُصلًحا 

فاسـتمر إنتـاج النقـود بهـا لتدفـع منهـا الجزيـة، أو أن هـذه املدينـة رسعـان مـا انتفضت عى املسـلمن بعـد فتحها، 

أو أن املسـلمن بعدمـا فتحوهـا وأصابـوا منهـا وغنمـوا رجعـوا عنهـا خشـية أن يلتـف حولهـم العدو لبعدهـم. لذلك 

اسـتمرت سجسـتان بـرب نقـود يزدجـرد الساسـانية طوال أعـوام حكمه العرشين، حتـى فتحت مرة أخـرى من قبل 

املسـلمن سـنة 30ه،)3( ومن الجائز أن دار سـك النقود فيها بدأت تعمل يف عام 31ه )20 / 21ي( بعد أن اسـتقرت 

املدينـة يف يـد املسـلمن فأصبحـت واحدة من أكرث دور السـك إنتاًجا للنقـود يف تلك الحقبة، ومتيزت بسياسـة التاريخ 

الجامـد عـى نقودهـا، إذ إن سـنة الـرب مل يتـم تغيريهـا مبـرور األعـوام، وعندمـا يتـم تغيريهـا تسـتمر كتابـة هذه 

السـنة الجديـدة عى النقـود لعدة أعـوام أخرى.

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                 = الوجه -٩.د

 áÓÄu/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .              = بم= بن :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

نقـش تـاج يزدجـرد عـى وجـه هـذه القطعـة بطريقـة مميزة نـادًرا ما وجـدت عى النقـود العربيـة الساسـانية وهي 

طريقـة كانـت شـائعة عى دراهـم يزدجـرد الثالث الساسـانية )القطعـة م.10(.

 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :                = الوجه -٨.د

 áÓÄu/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = بم= بن :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

باسم يزدجرد الثالث »بسم الله«

د.8

د.9



28

الدراهم - الخلفاء الراشدون

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 4، ص 300.  )1(

خليفة بن خياط الشيباين، تاريخ خليفة بن خياط، الطبعة الثانية، دار القلم، بريوت، ص 164.  )2(
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 .يزدجرد الثالث= يسكرتو :               = الوجه -١٠.د

 èi·/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = بم= بن :            = الظهر

 —/الهامش
  .جم ٣٬٦الوزن 

كتـب »بسـم« فقـط يف الربـع الثـاين مـن هامـش الوجـه دون إضافـة اسـم اللـه إليه. هـذه هـي القطعة الثانيـة التي 

تظهـر وكتـب عليهـا »بسـم« فقـط، وكلتا القطعتـن ضبتا يف نفس املدينة بواسـطة قالبـن أمامين وخلفيـن يختلفان 

حتـى يف األسـلوب، مـا يعنـي أنهـا أُنتجتـا مـن قبل حرفيـن مختلفن من نفـس املدينة، ويـدل عى أن عـدم إضافة 

اسـم »اللـه« كان متعمًدا.

مـن الجديـر بالذكـر أيضـا أن أسـلوب نقش هـذه القطعة مشـابه للقطعـة د.8 التي يبـدو أنها أُنتجت مـن قبل نفس 

الحـريف ولكن يف وقت سـابق.

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :                = الوجه -١١.د

 a@·èi!/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = سجستان= سك :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :               = الوجه -١٢.د

 a@·èi!/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = سجستان= سك :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

مـن املمكـن تقسـيم هـذا اإلصـدار مـن النقـود إىل نوعـن أساسـين، النوع األول هـو الذي تكـون فيه القطع مقّوسـة 

كـا هـي حـال هاتـن القطعتـن حيـث يكـون الوجـه محّدبًـا والظهـر مقعًرا. ومـن املعتقـد أن هـذا هو النـوع الذي 

ضب يف بدايـة األمـر واسـتمر ضبـه لسـنوات قليلـة بعد عـام 31ه، وذلك ألن طريقة سـك هذه النقـود تتوافق مع 

النقـود الساسـانية املتأخـرة وأوائـل النقـود العربيـة الساسـانية باسـم يزدجـرد »جيـد«. كا أن هـذا النوع يعـد نادًرا 

. ا جًد

أمـا النـوع الثـاين األكرث شـيوعا فهـو الذي ضبت نقـوده بطريقة مسـطّحة قد تعد أكرث تطـوًرا من الطريقة السـابقة، 

ويعتقـد أن هـذا النـوع تـم سـكه يف السـنوات الالّحقـة والتـي امتدت حتـى عـام 48ه )القطعة د.19(، وبشـكل عام

د.10

د.11

د.12
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جميع نقود هذا الطراز التي ضبت يف سجستان أضيف لها تاريخ 20ي الجامد.

مـن الجديـر باملالحظـة أن هنـاك اختالفـا بـارزا يف أسـلوب نقـش القطـع املختلفـة التـي ضبـت يف سجسـتان يف تلك 

الفـرة املتقدمـة كاالختـالف يف أسـلوب القطعتـن د.11 ود.12، وكذلـك أسـلوب القطعتـن د.8 ود.9 اللتـن ضبتـا يف 

مدينـة بـم، وهـو أمـر تكـرر يف عـدة مـدن كـا سـيتم اسـتعراضه عنـد رشح القطعـة د.22، ثـم أصبح نـادر الحصول 

فيـا بعـد مـع تطـور عمليـة ضب النقود.

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :               = الوجه -١٣.د

 a@·èi!/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = سجستان= سك :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

ُكتبـت البسـملة بطريقـة بدائيـة عـى هـذه القطعـة، لذلـك مـن املنطقي االفـراض أنهـا باحتوائهـا عى كتابـة بدائية 

تعـد متقدمـة عـى الدراهـم باسـم يزدجـرد »بسـم الله« التـي احتوت عى كتابـة عربية متقنـة، ولكن ال بـد أن نضع 

بعـن االعتبـار أن الكتابـة البدائيـة قـد تنتـج أيضـا بسـبب اسـتعال حرفيـن جـدد غـري متقنـن للكتابـة العربيـة يف 

سـنوات متأخـرة، وهـو أمـر تكرر يف دور سـك مختلفة ويف أزمنـة مختلفة من تاريـخ ضب النقود العربية الساسـانية 

كـا سنسـتعرض الحًقا.

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :               = الوجه -١٤.د

 a@·èi!/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .              = سجستان= سك :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

د.13

د.14

د.15

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :               = الوجه -١٥.د

 .س–١١دمغة رقم a@·èi@N!/  الهامش

 .ي٢٠= ڤيست .             = سجستان= سك :         = الظهر 

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 
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تتمتع القطع د.14 ود.17 ود.18 بأسلوب متقن وكتابة واضحة باللغتن الفارسية والعربية، ما قد يشري إىل أن هذه 

القطع ضبت يف أواخر سنوات إنتاج هذا النوع من الدراهم يف سجستان.

احتـوت هـذه القطعـة عـى تاريـخ 48، والـذي ال بـد أنه يرمز إىل السـنة الهجرية، حيـث إنه يف هذه السـنة يف مدينة 

سجسـتان بـدأ إنتـاج النقـود عـى طراز نقـود كرى الثـاين ألول مرة، واسـتبدلت عبارة »بسـم الله« مـن عى هامش 

وجههـا بعبـارة »بسـم اللـه ريب«، كـا أضيـف إليها التاريـخ الهجري بداًل مـن التاريخ الفـاريس )القطعة د.88(. تشـري  

هـذه القطعـة االنتقاليـة بـن اإلصـدار الـذي ضب عـى طـراز النقود باسـم يزدجـرد واإلصـدار الذي ضب عـى طراز

د.16

د.17

د.18

د.19

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :                  = الوجه -١٦.د

 ٩٩دمغة رقم  a@·èiN!/  الهامش

 .ي٢٠= ڤيست .             = سجستان= سك :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :               = الوجه -١٧.د

 a@·èi!/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = سجستان= سك :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :               = الوجه -١٨.د

 a@·èi!/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .            = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :                = الوجه -١٩.د

 a@·èi!/  الهامش
 .هـ ٤٨= هشت چهل .                       = سجستان= سك :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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النقـود باسـم كـرى يف سجسـتان إىل أن النقـود العربيـة الساسـانية عـى طـراز النقود باسـم يزدجرد اسـتمر إنتاجها 

يف سجسـتان مـن عـام 30 / 31ه حتـى عـام 48ه، حـن صـدر األمـر لـدار السـك فيهـا بإضافـة التاريـخ الهجـري إىل 

الدراهـم، وبتغيـري طـراز النقـود. التفسـري اآلخر لوجـود هذه القطعة هـو أن قالًبا قدميًا كان يسـتعمل لـرب النقود 

العربيـة الساسـانية باسـم يزدجـرد أعيـد اسـتعاله بعـد عـام 48ه بطريق الخطـأ، وهو احتـال أضعف.

 .يزدجرد الثالث= يزكرتو :                 = الوجه -٢٠.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi /الهامش
 .هـ ٤٨= هش چهل .                     = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

هـذه القطعـة الفريـدة احتـوت عـى اسـم يزدجرد وأضيف إىل هامشـها عبارة  »بسـم الله ريب« التي متيـزت بها نقود 

زيـاد بـن أيب سـفيان وبـدأ إنتاجهـا يف سـنة 47ه. ضبـت هـذه القطعـة يف بيشـابور، أمـا السـنة فلم تكتـب بطريقة 

واضحـة ولكنهـا أقـرب إىل 48ه، وألن مـن أنتـج هـذه القطعة يبدو أنـه كان معتاًدا عى كتابة اسـم يزدجرد والذي ما 

كان يضـاف إال إىل نقـود سجسـتان يف ذلـك الوقـت، قد تشـري هـذه القطعة إىل أن دار السـك يف بيشـابور تم إمدادها 

بأهـل الصنعـة مـن سجسـتان يف عـام 48ه حتـى تـزداد طاقتهـا اإلنتاجيـة للنقـود، وهـو أمر اسـتمر طوال عهـد زياد 

بن أيب سـفيان.

ظهـرت قطـع قليلـة تعـد عـى األصابـع مـن هـذا النـوع مـن النقود ُضبـت جميعهـا يف أوائـل سـنوات إنتـاج النقود 

العربيـة الساسـانية، ويف مـدن مختلفـة،  ثـم مـا لبثـت أن اسـُتبدلت بهـا النقـود التي ضبـت عى طـراز نقود كرى 

الثـاين وكتبـت عليها البسـملة.

باسم يزدجرد الثالث »بسم الله ريب«

باسم كرى الثاين »جيد«

د.20
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 .كرسى الثاين= هورسود :                  = الوجه -٢١.د

 áÓÄu/  الهامش
 .ي٢٠= ڤيست .             = مرو= مر :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 

هذه القطعة ضبت يف عام 31ه، وهو العام الذي متت فيه إعادة فتح خراسان،)1، 2( التي ُفتحت أول مرة يف عام 22ه.)3(

إضافـة إىل عكـس مـكان النجمـة والهـالل عـى جانبي شـعلة النار، أسـلوب القالب الخلفـي بدايئ إىل حٍد مـا، كا هو 

حـال كلمة »جيد« عـى الوجه.

مـن املمكـن أن يكـون القالـب الخلفـي الـذي ضبـت بـه هـذه القطعة قـد نحت مـن قبل الحريف نفسـه الـذي أنتج 

قالـب السـك الـذي ضب به ظهر القطعة د.7، وذلك للشـبه الكبري يف أسـلوب نقش ظهـر القطعتن، ما قد يدل عى 

أن هـذه القطعـة ضبـت بعـد القطعـة د.7، وذلك بعد األخـذ بعن االعتبار تعديـل طريقة كتابة السـنة »20« عليها.

القالـب األمامـي بـه عـدة كسـور خالًفـا للخلفـي، وقـد يشـري هـذا إىل إعـادة اسـتعال قالـب أمامـي قديم مـن عهد 

كـرى بعـد إضافـة كلمـة »جيـد« إليـه. يعـد هـذا اإلصـدار أول الدراهـم اإلسـالمية التـي اشـتملت عى اسـم كرى 

الثـاين، وقـد تكـون مـرو أول مدينة تسـك بهـا هـذه الدراهم.

السبب يف استبدال اسم يزدجرد باسم كرى قد يرجع إىل:

أغلـب الدراهـم الفارسـية املتداولـة يف ذلـك الوقـت يف معظـم البلـدان التـي تقبـل هـذه النقـود ضبـت يف عهد . 1

كـرى وتحمـل اسـمه، لذلـك إنتـاج نقـود إسـالمية عـى طـراز دراهـم كـرى قد يسـهم يف قبـول النـاس لها.

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 7، ص 179.  )1(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 4، ص 300.  )2(

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 4، ص 143.  )3(

د.21
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»كـرى« عـى الرغـم مـن أنـه اسـٌم مللـوٍك بعينهـم حكمـوا اململكـة الفارسـية الساسـانية، إال أنـه أيضا اسـتخدم . 2

بالعربيـة لريمـز إىل ملـوك فـارس بشـكل عـام،)1-3( والسـبب يف هـذا هـو طـول الفرة التـي حكم بها كـرى األول 

وكـرى الثـاين بـالد فـارس ومعارصتهـا لحيـاة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، لذلك مـن الجائز أن اسـم كرى أضيـف إىل النقود 

لريمـز إىل مـن يحكـم فـارس بشـكل عـام، والـذي هـو أمـري املؤمنن يف هـذه الحالـة، ال لشـخص بعينه.

مقتـل يزدجـرد يف مـرو قـد يكـون هـو العامـل الـذي شـجع عـى اسـتبدال اسـمه عـى نقـود تلـك املدينـة باسـم . 2

كرى.

قـد يرجـع اسـتبدال االسـم إىل وفـرة قوالـب السـك التـي احتوت عى اسـم كـرى مقارنـًة بقوالب نقـود الحكام . 2

اآلخريـن مـا يسـاعد عى إنتـاج كميـات أكب مـن النقود.

 .كرسى الثاين= هورسود :                  = الوجه -٢٢.د

 áÓÄu/  الهامش
 .هـ٣٥= پنچ سيه .                         = شرياز= يش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٫١الوزن 

عـى األرجـح التاريـخ املـدون عـى هـذه القطعـة تاريـخ هجـري وذلـك ألن إضافـة »جيـد«، وهـي كلمـة تتميـز بها 

بعـض اإلصـدارات األوىل مـن النقـود اإلسـالمية، عـى النقـود يف عـام 35ي )املوافـق لعـام 46ه(، أي بعـد أكـرث مـن 

عرشيـن عاًمـا عـى اسـتبدالها بالبسـملة يعـد أمـًرا مسـتبعًدا، كـا أنـه توجد قطـع أخرى باسـم كرى كتـب »جيد« 

عـى هامشـها وضبـت يف نفـس املدينـة يف عـام 20ي و31 والـذي ال بـد أنه هو أيًضا يشـري للسـنة الهجرية، وضبت 

بالتزامـن مـع نقـود عـام 20ي املشـابهة. وتعـد هـذه القطعـة دلياًل آخر عـى أنه يف السـنوات األوىل لـرب الدراهم 

العربيـة الساسـانية أضيـف التاريـخ الهجـري إىل بعـض الدراهـم التـي ضبـت يف عدد من املـدن، وذلك لعـدة أعوام 

قبـل أن تتطـور املقاييـس املتبعـة يف سـك النقـود ويتم اعتـاد التاريخ الفـاريس لعهـد يزدجرد كسياسـة عامة لرب 

الدراهم.

محمد بن إساعيل البخاري، صحيح البخاري، الطبعة األوىل، دار طوق النجاة، بريوت، ج 4، ص 63، حديث 3027.  )1(

يحيى بن رشف النووي، املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج، الطبعة الثانية، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 7، ص 23.  )2(

عبد الرحيم بن زين العراقي، طرح الترثيب يف رشح التقريب، الطبعة املرية القدمية، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 7، ص 253.  )3(

د.22
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كتبـت كلمـة »جيـد« عـى هـذه القطعـة بطريقة متقنـة أكرث حتـى من الدراهم باسـم يزدجـرد »جيـد« التي ضبت 

يف مـدن كرمـان ملـدة عامـن أو ثالثـة، مـا يـدل عـى متـرس الحـريف الذي أنتـج قالب السـك بعـد أن أسـهم يف إنتاج 

النقـود لعـدة أعـوام، األمـر الـذي أيضا يرجح كـون التاريخ املذكور عـى هذه القطعة هـو التاريخ الحقيقـي إلنتاجها 

وليـس ناتجـا مـن إعـادة اسـتعال قالـب خلفي قديم مـن عهد كـرى لرب هـذه القطعة.

سـبب إضافـة »جيـد« إىل هامـش هـذه القطعـة بـداًل مـن »بسـم اللـه« يرجـع )كا هي حـال النقـود باسـم يزدجرد 

»جيـد«( إىل عـدم وجـود سياسـات مركزيـة تنظـم أسـلوب ضب النقـود يف املـدن املختلفـة يف أوائـل سـنوات سـك 

النقـود كـا سـبق ذكـره عنـد مناقشـة تاريـخ هـذه القطعة.

من املثري لالهتام وجود قطع أخرى عى طراز دراهم كرى كتبت البسملة عى وجهها ضبت يف شرياز عامي 22ي 

و24ي )القطعة د.23(. عى الرغم من أن الدراهم باسم كرى »بسم الله« التي ضبت يف عام 24ي ضبت يف نفس 

السنة التي سكت فيها هذه القطعة، إال أن أسلوب نقشها يختلف حيث إنها سكت عى النمط النموذجي للدراهم 

إنتاجها يف عدد من املدن )القطعة د.36(. ومن األسباب املحتملة لهذا االختالف يف  التي انترش  العربية الساسانية 

أسلوب هذه القطع هو عدم وجود تنظيم لسك النقود يف تلك املدينة ترتب عليه إنتاج أكرث من نوع يف نفس الوقت 

بعد استرياد قوالب لسك النقود من أكرث من مصدر، والسبب اآلخر هو أنه من املحتمل أن يرجع رمز املدينة »يش« 

الذي أضيف لهذه القطعة إىل منطقة أخرى غري مدينة شرياز، ما يعني أن هذه القطع سكت يف مناطق مختلفة. 

تشـكل هـذه الدراهـم النـوع الرئيـي مـن النقـود التـي ضبهـا املسـلمون منـذ عـام 32 / 33ه )22ي( وحتـى عـام 

48ه )37ي( عندمـا عـدل عليهـا زيـاد بن أيب سـفيان. يتميز هـذا اإلصدار من النقـود بإضافة التاريـخ الفاريس )لعهد 

يزدجـرد( إليهـا، إال أنـه وكـا سـبق ذكـره عنـد رشح القطعـة د.22 يعتقـد أنـه أحيانًـا األعـوام مـن 33 إىل 37 التـي 
أضيفـت إىل بعـض القطـع التـي ضبـت يف عـدد مـن مناطـق ترمـز إىل التاريخ الهجـري.)1(

ُضب هـذا النـوع مـن الدراهـم مـن ِقبـل عدد مـن الُحـكّام كان بعضهم صحابيًّـا، إال أنه نظـًرا لِعدم إضافة أسـاء أو 

رمـوز خاّصـة إىل هـذه الدراهـم ال ميكـن التعـرف عى دراهـم كل حاكم إال بالرجـوع إىل كتب التاريـخ ملعرفة الحاكم 

املعارص لـكل درهم. 

 .كرسى الثاين= هورسود :                  = الوجه -٢٣.د

 a@·èi!/  الهامش
 . ي٢٤= چهار ڤيست .                      = شرياز= يش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

يبدو أنه بعد سنة سك هذه القطعة، يف عام 25ي، تم اعتاد التاريخ الفاريس لرب النقود يف معظم املناطق.

)1( S. Album and T. Goodwin, Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean: Volume 1: The Pre-Reform coinage of the Early Islamic Period, 

Ashmolean Museum, Oxford, 2002, p.8.

باسم كرى الثاين »بسم الله«

د.23
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 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٤.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٨= هشت ڤيست .                          = شرياز= يش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٫٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٦.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٣٢= دواچ يس .                      = شرياز= يش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 

تتمتـع العديـد مـن الدراهـم العربيـة الساسـانية من هـذا النـوع بجودتها العالية، وأسـلوب نقشـها الدقيـق، متفوقًة 

بذلـك عـى معظـم الدراهـم العربيـة الساسـانية األخـرى التي ضبت فيـا بعد.

هـذه القطعـة هـي النسـخة الثانيـة التـي يتم نرشهـا لدرهم ضب بشـرياز عـام 32، وهي قطعـة مثـرية لالهتام، إذ 

ال يعلـم عـى وجـه اليقـن إن كانـت سـنة الـرب املذكـورة عليهـا هـي وفًقـا لعهد يزدجـرد، كحـال معظـم الدراهم 

األخـرى مـن هـذا النـوع، أو وفًقـا للتاريخ الهجري. فـإن كان املقصود من هذه السـنة هو عهد يزدجـرد، املوافق لعام 

43ه، يكـون هـذا الدرهـم قـد ضب يف شـرياز يف عهـد عبداللـه بـن عامـر بعـد ضب هـذه املدينـة الدراهم باسـمه 

)القطعـة د.71(، وهـو مـا يشـكل تراجًعـا يف تصميـم الدراهـم يف زمـن نفس الحاكـم، لذلك يبدو من األرجح أن سـنة 

السـك املذكـورة هنـا هـي سـنة هجريـة، وهو أمـر مل يكن مسـتغربًا يف هـذه املدينة التـي ُضبت فيهـا دراهم أخرى 

أضيـف لهـا التاريـخ الهجـري كالقطعـة د.22 ومثيالتهـا التي ضبـت يف عـام 31ه، بالرغم من اختالف أسـلوب نقش 

تلـك الدراهـم عن هـذه القطعة.

د.24

د.25

د.26

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٥.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٩= نوچ ڤيست .                      = شرياز= يش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٫٠الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٨.د

 ٥٦دمغة عىل األرجح رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٣٦= شش سه .                           = أردشري خره= أرت :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٫٠الوزن 

إن كانـت سـنة 36 املدرجـة عـى هـذه القطعـة هـي وفًقـا لعهـد يزدجـرد تكـون هـذه القطعة قـد ضبـت بالتزامن 

مـع دراهـم عبداللـه بـن عامـر التي أضيف لها اسـمه واسـم والـده واعُتمـدت عليها سـنة 47 الهجرية، وهـو احتال 

ضعيـف، لذلـك مـن األرجـح أن تكون السـنة املذكـورة عى هذه القطعة سـنًة هجريـة، وقد ضبت هـذه القطعة يف 

أوائـل سـنوات سـك النقـود اإلسـالمية، األمر الـذي يؤيده وجه الشـبه الكبري يف أسـلوب نقش هذا الدرهـم والدراهم 

األخـرى التـي يعتقـد أن التاريـخ الهجري أضيف إليهـا )القطـع د.26 ود.31 ود.36(.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٩.د

 a@·èi!/ الهامش
 .٣٥= پ سيه .                     = أردشري خره= أرت :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

مـن الراجـح أن هـذه القطعـة ليسـت مـن اإلصـدارات الرسـمية نظرا ألن أسـلوب نقشـها والكتابـة عليها بـدايئ جًدا، 

ونظـًرا ألنـه مـن املحتمـل أنهـا ضبـت يف أردشـري خـره كـا هـو مـدّون عليهـا قـد تكـون هـذه القطعـة مـن نقـود 

الخـوارج الذيـن متكنـوا مـن احتـالل هـذه املدينـة عـّدة مرات.

التاريـخ املـدّون عليهـا قـد يكـون 35 أو 50، إال أنـه مـن املمكـن أن يكـون بـال معنـى ومحاولـة لتقليـد عملـة أخرى 

ضبـت يف تاريـخ 35ي.

د.27

د.28

د.29

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٧.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٩= نوچ ڤيست .                   = السوس= أي :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٫٠الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٠.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٠= سيه .                  =  دراب جرد= دا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣١.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٣٣= سيچ  سيه .                          = إصطخر= ست :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

يبـدو أن بعـض الدراهـم النـادرة التـي ضبـت يف مـدن إقليـم فـارس عنـد بداية سـك النقود اإلسـالمية سـجل عليها 

التاريـخ الهجـري بـداًل مـن الفـاريس، وهـذه القطعـة قـد تكـون واحـدة منهـا، وذلـك ألنـه إن كان عام 33 الـذي ذكر 

عليهـا هـو لعهـد يزدجـرد، فهـو يوافـق عام 44ه، الـذي ضبت فيـه النقود باسـم عبدالله بـن عامر يف نفـس املدينة 

)القطعـة د.77( بعـد أن بـدأت بـرب نقوده فيها عام 42ه )القطعة د.70(. لذلك من املسـتبعد أن تقوم دار السـك 

يف نفـس املدينـة باسـتخدام قوالـب سـك ذات أسـاليب مختلفـة متبعـًة سياسـيات متعارضة لـرب الدراهم يف نفس 

العـام، وهـو مـا يرجـح أن يكـون التاريـخ املذكـور عـى هذه القطعـة تاريخ هجـري، وهو أمـٌر مألـوٌف يف إصطخر إذ 

قـد سـبق أن أضيـف العـام الهجـري إىل أول النقود اإلسـالمية التـي ضبت فيهـا )القطعة د.4(. ضبت هـذه القطعة 
بنفـس القالـب الخلفـي الذي ضبـت به القطعة املشـابهة املصـورة يف كتـاب والكر.)1(

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٢.د

 a@·èi!/ الهامش
. ي٣٧= هفت سيه .                           = إصطخر= ست :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

أسـلوب هـذا الدرهـم يختلـف عـن أسـلوب الدرهـم السـابق )القطعـة د.31(. مـن املحتمـل أن يكـون التاريـخ عـى 

هـذه القطعـة تاريًخـا فارسـًيا، إذ مـن املمكـن أنـه يف عهد زياد بن أيب سـفيان عـاودت إصطخر ضب هـذا النوع من 

الدراهـم قبـل صـدور األوامـر باعتـاد السياسـة الجديدة لزياد يف سـك النقـود. يف املقابل، ال ميكن اسـتبعاد فكرة أن 

يكـون التاريـخ املذكـور عـى هـذه القطعـة تاريًخـا هجريًا، إذ مـن املمكـن أن الحرفين الذيـن ضبوا الدراهم باسـم 

كـرى »ريب اللـه« اعتمـدوا التاريـخ الهجـري لنقودهـم )القطعـة د.63( بعد أن خـِبوه يف إصطخر.

)1( J. Walker, A Catalogue of the Muhammadan Coins in the British Museum: Volume I: A Catalogue of the Arab-Sassanian Coins, 

British Museum, London, 1967, p.12, Coin 17.

د.30

د.31

د.32
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 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٣.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٧= هفت يست .                     = غري معلوم= بش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

رمـز املدينـة عـى هـذه القطعـة »بش« قد يكـون رمزًا ناقًصا ملدينة بيشـابور كُتـب بالخطأ، أو قد يعـود ملدينة أخرى 

غـري بيشـابور، وذلك نظـًرا لِتكرره عى دراهـم أخرى )القطعة د.59( ُضبت بأسـلوب متقن.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٤.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٥= پنچ يست .                    = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 

يختلـف أسـلوب هـذا الدرهـم عـن أسـلوب العديـد مـن الدراهـم التي ضبـت يف األعـوام األخـرى يف هـذه املدينة.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٥.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٩= ن است .               = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

هـذه قطعـة أخـرى مـن املرجـح أن تكون سـنة الـرب املذكورة عليها سـنة هجرية، إذ مـن املسـتبعد أن تكون لعهد 

يزدجـرد وتوافـق عـام 44ه، الـذي ضبـت فيـه أعـداد كبـرية مـن الدراهـم باسـم عبدالله بن عامـر يف نفـس املدينة 

)القطعتـان د.74 ود.75(.

د.33

د.34

د.35

د.36

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٦.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٣٣= سيچ  سيه .                        =  بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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ح أن يكـون التاريخ الهجـري، وليس  نالحـظ أن هـذه القطعـة والقطعتـن د.26 ود.31 قـد أضيـف لهـا جميًعا مـا يرجَّ

مسـتغربًا أن تـَؤرِّخ هـذه املـدن املختلفـة نقودهـا بالتاريـخ الهجـري، وذلـك ألن قوالـب السـك التي اسـتعملت فيها 

كانـت قـد أنتجـت من قبـل دار سـك واحدة.

أسـلوب نقـش هـذه القطعـة مطابـق للقطـع رقـم د.23 ود.26 ود.31 وغريها، وجميعهـا دراهم متقنة ذات مسـتوى 

نقـش عـاٍل. اشـراك العديـد مـن املدن بـرب دراهم ذات أسـلوب نقـش متطابق يشـري إىل أن صناعة قوالب السـك 

وتزويـد دور السـك املختلفـة بهـا كان مـوكاًل لجهـة واحـدة، وإتقـان نقـش هـذه القوالـب يـدل عـى أن الحرفيـن 

املسـتخدمن يف إنتاجهـا قـد تـم اختيارهـم بعنايـة فائقة.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٧.د

 a@·èi!/ الهامش
. هـ٤٧= هفت چهل .                    = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٨.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٧= هفت چهل .                    = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

تتمتـع هـذه القطعـة والقطعـة السـابقة بأسـلوب نقـش فج، وقـد ضب الظهـر باسـتعال القالب الخلفي نفسـه. مل 

تضـف كلمـة »ريب« إىل البسـملة عـى هاتـن القطعتـن بالرغـم مـن أنها ضبتـا عـام 47ه، وذلك ألنها قـد تكونان 

مـن النقـود املقلدة غـري الرسـمية للدولة.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٣٩.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٠= پنچاه .                  = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش 
 .جم  ٤٬٠الوزن 

يبـدو أن هـذا الدرهـم إصـدار حـري اسـتبدلت عليـه كلمـة »ريب« يف الربـع الثالـث من إطـار الوجه بنقش يشـبهه 

بعـض الباحثـن باألزهـار، ليسـهل متييـزه عـن الدراهـم األخرى املعـارصة له )القطعـة د.86(.

د.37

د.38

د.39
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رمـز املدينـة عـى هـذه القطعـة »ريـو« مـن املمكـن أنـه يرمـز إىل مدينـة بهمـن أردشـري القدمية التـي توّقـف إنتاج 

النقـود اإلسـالمية فيهـا منـذ عهـٍد متقّدم.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤١.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٥= پنچ ڤيست .                  = جي= جد :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

عـى الرغـم مـن أن مدينـة جـي تتبـع إداريًـا األمـري يف الكوفـة، فـإن هـذه القطعـة ضبـت بقوالب نقشـت من قبل 

نفـس الحرفيـن الذيـن نقشـوا قوالـب السـك التـي ضبـت بها نقـود إقليم فـارس التابع إلمـارة البـرة )القطع د.23 

ود.24 ود.25 ود.26 ود.31(.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٢.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٧= هفت سيه .                           = جي= جد :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 

إن وجـه الشـبه كبـري بـن هـذا الدرهـم والدرهـم باسـم كـرى »ريب اللـه« الـذي ضب يف نفـس املدينـة والسـنة 

د.64(. )القطعـة 

مـن املمكـن أن تكـون السـنة املذكـورة عـى هـذا الدرهـم سـنة هجريـة، ولكـن يصعـب التحقـق مـن هـذا، إذ إن 

الدراهـم مـن هـذا النـوع التـي سـجل عليهـا التاريـخ الهجـري، وضبت يف مـدن كانـت تتبع إداريًـا إمـارة الكوفة، ال 

ميكـن متييزهـا عـن الدراهـم األخـرى مـن نفس النـوع، التـي أضيف لهـا التاريخ الفـاريس املشـابه، وذلـك ألن املغرية 

بـن شـعبة أمـري الكوفـة مل يضـف أي تعديالت متيز نقوده، ومل يسـتبدل السـنة الفارسـية مـن عليها بالسـنة الهجرية، 

بخـالف أمـريي البـرة عبداللـه بـن عامـر وزيـاد بـن أيب سـفيان اللذيـن عـدال عـى نقودهـا، ليسـهل متييزهـا عـن 

النقـود التـي ضبـت قبلهـا حتـى وإن تشـابه التاريـخ عليهـا )القطـع د.26 ود.31 ود.36(.

د.40

د.41

د.42

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٠.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٢٥= پنچ يست .                  = بهمن أردشري= ريڤ :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٤.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٢= دواچ سيه .                           = الري= رد :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٧الوزن 

بـن  كبـري  شـبه  يوجـد 

كســرى  باسـم  الدراهـم 

)القطعـة  اللـه«  »بسـم 

باسـم  والدراهـم  د.42( 

كـرى »ريب اللـه« )القطعة 

د.64( التي ضبت يف نفس 

وذلـك  والسـنة،  املدينـة 

عنـد مقارنـة أسـلوب نقش 

الوجـه والظهـر لإلصدارين، 

مـا يرجـح إنتـاج النوعـن 

مـن الدراهم مـن قبل أهل 

أنفسـهم. الصنعـة 

د.43

د.44

د.45

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٥.د

 a@·èi!/ الهامش
. ي٢٧= هفت ڤيست .                     = غري معلوم= أير :              = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬١الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٣.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٠= سه .               = همذان= أهم :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٦.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٥= پنچ سيه .                         = غري معلوم= أير :              = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٩.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٧= هفت سيه .                          = نهاوند= ين :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٠.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٤= چهار سيه .                          = األهواز= أو :       = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 

د.46

د.47

د.48

د.49

د.50

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٧.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٥= پنچ سيه .                         = غري معلوم= پر :             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٤٨.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٥= پنچ سه .                       = غري معلوم= بيو :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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د.51

نظـًرا الفتقـار هـذه األنـواع املبكـرة اإلنتـاج مـن الدراهـم اإلسـالمية لذكر اسـم الحاكم عليهـا ال ميكن معرفـة من أمر 

بسـكها إال بعـد الرجـوع إىل كتـب التاريـخ ملعرفة أسـاء الحكام املعارصيـن لها الذين تولـوا إمارة األقاليـم التي تقع 

فيهـا دور السـك املختلفـة هـذه. إال أنـه تجـدر اإلشـارة إىل أن كتـب التاريـخ مل تذكـر أسـاء جميـع األمـراء، وخاصًة 

الذيـن مل تسـتمر إمارتهـم زمًنـا طويـاًل، ومل تصاحـب فـرة حكمهـم أحـداث تاريخيـة مهمـة. يوضـح الجـدول التـايل 

أسـاء أهـم الـوالة الـذي اسـتعملهم الخلفـاء الراشـدون ومعاويـة بـن أيب سـفيان، والذيـن أرشفـوا عـى سـك النقود 

اإلسـالمية األوىل الخاليـة من األسـاء.

العراق الشايل الخليفة
)الكوفة( وجبال

العراق الجنويب 
)البرة( وفارس

خراسانسجستانكرمان

عثان بن عفان 
)محرم 24هـ - ذو 

الحجة 35هـ(

مجاشع بن مسعود عبدالله بن عامرسعيد بن العاص30/29هـ
السلمى

قيس بن الهيثم الربيع بن زياد
السلمي

عبدالله بن حازمعبدالرحمن بن سمرة33هـ

أبو موىس األشعري34هـ

عي بن أيب طالب )ذو 
الحجة 35هـ - رمضان 

40هـ(

ربعي بن كأس عثان بن حنيفقرظة بن كعب األنصاري35هـ
العنبي

خليد بن قرة التميمي

عبدالله بن العباسعي بن أيب طالب36هـ

الحسن بن عي 
)رمضان 40هـ - ربيع 

األول 41هـ(

أقر عال أبيه40هـ

معاوية بن أيب سفيان 
)ربيع األول 41هـ - 

رجب 60هـ(

عبدالله بن عامراملغرية بن شغبة41هـ

عبدالرحمن بن سمرة42هـ

زياد بن أيب سفيان44هـ

الربيع بن زياد46هـ

الربيع بن زياد الحاريثعبيد الله بن أيب بكرةزياد بن أيب سفيان50هـ

عبدالله بن خالد بن أسيد53هـ

ثم

الضحاك بن قيس

عبيد الله بن زيادعباد بن زيادسمرة بن جندب

عبدالله بن عمرو بن غيالن54هـ

عبيد الله بن زياد55هـ

سعيد بن عثان56هـ

عبيد الله بن زيادرشيك ابن األعور الحاريث57هـ

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥١.د

 a@·èi!/ الهامش
 .ي٣٧= هفت سيه .                          = األهواز= أو :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 
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باسم كرى الثاين »بركة«

د.52
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ضب هـذا الدرهـم الفريـد يف العـام 40ه، يف أواخـر عهـد عـي بـن أيب طالـب يف مدينة جـي التي كانـت إداريًا تتبع 

مبـارشًة الكوفـة عاصمـة الخالفة يف ذلـك الوقت.

استبدلت البسملة من عى هذا اإلصدار الفريد لعي بن أيب طالب بكلمة »بركة«، وقد أُضيفت النقطة أسفل الباء، 

لتصبح أول كلمة عربية معلومة تكتب منقوطة، وليمكن التفريق بن كلمتي »بركة« و«تركة« املختلفتن يف املعنى.

تنقسـم النقـط يف الخـط العـريب إىل نقـط اإلعـراب ونقـط اإلعجـام، فأّما نقـط اإلعراب فقـد روي أن أول مـن وضعها 

هـو أبـو األسـود ظـامل بـن عمـرو الدؤيل عندما طلـب منه زياد بن أيب سـفيان إعراب القـرآن، وكان ذلـك يف فرة توليه 

اإلمـارة، أي بعـد العـام 45ه، ثـم عـدل تالميذ أيب األسـود ومن بعدهم عى هـذه النقط، حتى جـاء الخليل بن أحمد 

الفراهيـدي ووضـع حـركات التشـكيل التـي يُعمـل بها اليوم. وأمـا نقط اإلعجام فـريوى أن أول من أخـذ بها ها نر 

بـن عاصـم ويحيـى بـن يعمـر عندمـا اختارهـا الحجاج بن يوسـف بأمـر الخليفة عبدامللك بـن مـروان ألن يجدا حاًل 
لتفـي العجمـة وكـرثة األخطـاء يف قراءة القـرآن، فأضافا نقط اإلعجـام إىل القرآن.)1(

 تدل هذه القطعة، والتي تعد أول وثيقة يف التاريخ اشتملت عى نقط اإلعجام، عى أن علم نقط اإلعجام يف اللغة 

العربية كان موجوًدا قبل عهد عبدامللك بن مروان، إال أنه من املمكن أن هذا العلم تم تطويره والتوسع يف تطبيقه 

يف عهد عبدامللك. أما نقود عبيدالله بن أيب بكرة )القطع د.307 ود.308 ود.310( ويزيد بن املهلب )القطعة د.311( 

التي اشتملت أيًضا عى وجود نقطة اإلعجام أسفل الباء، فقد ضبت يف أواخر السبعينات يف عهد عبدامللك بن مروان، 

وال تشري إىل أن نقط اإلعجام كانت معروفة قبل زمن نر بن عاصم ويحيى بن يعمر.

بالرغـم مـن أن هـذه القطعـة تعـد فريـدة حتـى اآلن، فإنهـا ليسـت الوحيـدة مـن الدراهـم باسـم كـرى »بركـة«، 

إذ ورد ذكـر قطعـة أخـرى نقشـت عليهـا كلمـة »بركـة« وضبـت يف مدينـة جـي كالقطعـة املذكـورة هنـا،)2( وبالرغم 

مـن أن املؤلـف مل يـورد صـوًرا توضيحيـة لهـا، إال أنـه ذكـر أن السـنة 31 قـد أضيفـت لهـا. وال نعلم إن كانـت الكلمة 

»بركـة« عـى تلـك القطعـة منقوطـة، إال أنه مـن املمكن أن تكـون تلك القطعة قـد ضبت بعد القطعـة املذكورة هنا 

بواسـطة إعادة اسـتعال نفـس القالـب األمامي.

محمـد سـامل بـن شـديد العـويف، تطـور كتابة املصحـف الرشيـف وطباعته وعنايـة اململكـة العربية السـعودية بطبعـه ونـرشه وترجمة معانيـه، الطبعة   )1(

األوىل، مجمـع امللـك فهـد لطباعـة املصحـف الرشيـف، املدينـة املنـورة، ص 17.

)2( H. Gaube, Arabosasanidische Numismatik, Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, 1973, P.34.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٢.د

 Ú◊ãi/  الهامش
 .ي٢٩= نوچ ڤيست .                  = الري= رد :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 
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ال يـزال هـذا النـوع مـن الدراهـم يثري العديد من التسـاؤالت فيـا يتعلق بهويّة من سـكّها والهدف من ذلك وسـبب 

اسـتبدال البسـلمة عليهـا بكلمـة »للـه«، ويضـاف إىل ذلـك تقـارب أسـلوب النقـش الشـديد والواضـح بـن قطع هذا 

النـوع والتـي ضبـت يف أماكـن وسـنوات مختلفـة، ما يوحي بأنها ُسـكّت يف دار سـك واحدة، فتشـابه الوجه والظهر 

للعمـالت واضـح بـن القطـع د.55 ود.56 ود.57 ود.58 ود.59، وأيًضـا بـن د.53 ود.54، وأيًضـا بـن د.60 ود.61 مـن 

هـذه املجموعة.

باسم كرى الثاين »لله«

القطعة د.52

القطعة د.311

القطعة د.308

القطعة د.314

هـذه هـي أوائـل النقـود اإلسـالمية 

إىل  اإلعجـام  نقـط  أضيفـت  التـي 

عليهـا. العربيـة  الكتابـة 

فيـا عـدا درهم »بركـة« الذي ضب 

بـدأ  د.52(،  )القطعـة  40ه  عـام 

ضب الدراهـم املنقوطـة عام 78ه، 

وكانـت دراهم يزيد بـن املهلب أول 

هـذه اإلصـدارات )القطعـة د.311(، 

التـايل  العـام  أُتبـع مبـارشًة يف  وقـد 

بكـرة  أيب  بـن  اللـه  عبيـد  بدراهـم 

و80ه   79 عامـي  يف  ضبـت  التـي 

ود.310(. ود.308  د.307  )القطـع 

الدرهـم األخـري هـو الدرهـم الـذي 

ضب باسـم عبدالرحمـن بـن محمد 

عام 83ه )القطعة د.314(، وبالرغم 

أن  عـى  إجـاع  يوجـد  ال  أنـه  مـن 

مـا كتـب عليـه يف الربـع األول مـن 

هامـش الوجـه هـو كلمة عربيـة، إال 

أن النقـط التـي أضيفـت إليها تشـبه 

إىل حـد بعيـد نقط اإلعجـام، وهو ما 

حـدا ببعـض الباحثـن إىل اقـراح أن 

هـذه الكلمـة هـي كلمـة »يز«.

تعـد هـذه القطع أحد أقـدم الوثائق 

التـي اشـتملت عـى نقـط اإلعجـام، 

وتحـدد متى بـدأ اإلهتـام بإضافتها 

اللغـة  عـى  للحفـاظ  األحـرف  إىل 

العربيـة، وتيسـريها عى غـري العرب.
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من املحتمل أن يكون الهدف من سك هذه النقود هو إنتاج نقود خاّصة بالزكاة، واستبدال البسملة بكلمة »لله« 

التي متّيز هذا النوع من النقود قد يعزز هذه الفرضّية، فكأمنا لسان حال من سك هذه الدراهم يقول إنها »لله«، 

وأن أوجه إنفاقها ليست عامة، بل ُمحّددة مبصارف الزكاة املعروفة. أّما التشابه يف أسلوب الدراهم املختلفة بالّرغم 

من تعدد أماكن وسنوات إنتاجها فقد يرجع إىل كونها ُسكّت بواسطة دار سك واحدة بعد جباية الزكاة من مناطق 

مختلفة فأُضيفت رموز املدن والسنوات تبًعا ملصدر األموال التي متّت الجباية منها. التفسري اآلخر لهذا التشابه هو أن 

هذه النقود تم ضبها بواسطة دار سك متنّقلة صاَحبت فريق جباية الزكاة فأنتجت نقودا يف أماكن وسنوات مختلفة.

يبـدوا أن إنتـاج هـذا النـوع مـن الدراهـم قـد توقـف عـام 37ي )48ه( وهـو العـام الـذي تـم فيـه تعميـم سياسـة 

جديـدة لسـك الدراهـم مـن قبـل زيـاد بـن أيب سـفيان، ومـن الراجـح أنـه متـت االسـتعاضة عن سـك هذا النـوع من 

الدراهـم بختـم »للـه« الـذي ختمـت بـه النقـود، والـذي تُشـكل االسـتعانة بـه وسـيلة اسـهل وأقـل تكلفة مـن إنتاج 

قوالـب مميـزة للسـك للتفريـق بـن النقـود املخّصصـة للـزكاة والنقـود العامة.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٣.د

 !/ الهامش
 .ي٢٥= پنچ ڤيست .                  = نهاوند= ين :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٦.د

 !/ الهامش
 .ي٣٠= سيه .                = جي= جد :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

د.53

د.54

د.55

د.56

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٤.د

 !/ الهامش
 .ي٢٧= هفت يست .                    = همذان= أهم :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٥.د

 !/ الهامش
 .ي٣٠= سه .               = درابجرد= دا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٧.د

 !/ الهامش
 .ي٣٠= سيه .               = أردشري خرة= أرت :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٨.د

 !/ الهامش
. ي٣٥= پنچ سه ).                       = بهرسري(به أردشري = ڤه:              = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٥٩.د

 !/ الهامش
 .ي٣٧= هفت سه .                         = غري معلوم= بش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٦٠.د

 !/ الهامش
 .ي٣٥= پنچ سه .                       = يزد= يز :              = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٦١.د

 ٢١ورقم  ٣٨دمغة رقم . !/ الهامش

 .ي٣٧= هفت سه .                          = قم= گو :     = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

الهـالل والّنجمـة يف أسـفل هامـش الظهـر تـم اسـتبدالها برمـز غريـب عـى 

ود.59. د.58  القطعتـن 

د.57

د.58

د.59

د.60

د.61

هذه هي القطعة الوحيدة املعلومة من دراهم كرى »لله« التي سكت يف مدينة يزد.
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ـــى  ـــب ع ـــكل أك ـــرف بش ـــا الّتع ـــّنى لن ـــد يتس ـــم ق ـــن الدراه ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــن م ـــن جديدت ـــاف قطعت ـــد اكتش بع

ـــابور  ـــي بيش ـــدن ه ـــالث ُم ـــم يف ث ـــن الدراه ـــوع م ـــذا الن ـــم. ضب ه ـــن الدراه ـــلة م ـــذه السلس ـــة ه ـــخ وهوي تاري

ـــظ أن  ـــن املالح ـــا. م ـــول عليه ـــن الحص ـــرر وميك ـــي تتك ـــدة الت ـــي الوحي ـــي ه ـــم ج ـــي، إال أن دراه ـــر وج وإصطخ

ـــا  ـــى أنه ـــدل ع ـــا ي ـــد م ـــد بعي ـــابه إىل ح ـــة متش ـــدن املختلف ـــت يف امل ـــي ضب ـــم الت ـــذه الدراه ـــش ه ـــلوب نق أس

ـــك  ـــت يف دار س ـــا أنتج ـــا أنه ـــع إم ـــذه القط ـــى أن ه ـــدل ع ـــدوره ي ـــذا ب ـــن، وه ـــس الحرفي ـــل نف ـــن قب ـــت م أنتج

ـــدن. ـــك امل ـــا إىل تل ـــم نقله ـــي ت ـــي الت ـــك ه ـــة، أو أن دار الس ـــدن مختلف ـــت إىل م ـــم نقل ـــدة ث واح

دونـــت الســـنة 37 عـــى جميـــع قطـــع هـــذا النـــوع مـــن النقـــود، وكان يعتقـــد أنهـــا لعهـــد يزدجـــرد وتعـــادل 

ـــام 37ه،  ـــق ع ـــدوره يواف ـــذي ب ـــام 26ي وال ـــت بع ـــابور أرخ ـــت يف بيش ـــي ضب ـــة د.62 والت ـــن القطع 48ه، ولك

ـــا  ـــع إمن ـــابهة يف الواق ـــرى املش ـــم األخ ـــع الدراه ـــى جمي ـــدّون ع ـــام »37« امل ـــى أن الع ـــدل ع ـــد ي ـــذي ق ـــر ال األم

ـــى  ـــة ع ـــى درهـــم بيشـــابور والســـنة الهجري ـــية ع ـــن الســـنة الفارس ـــق ب ـــة، إذ إّن هـــذا التواف ـــز للســـنة الهجري يرم

ـــك  ـــة، لذل ـــون مصادف ـــن أن يك ـــد م ـــرى أبع ـــق األخ ـــت يف املناط ـــي ضب ـــه« الت ـــرى »ريب الل ـــم ك ـــم باس الدراه

ـــد  ـــه الســـنة لعه ـــة بيشـــابور وأضيفـــت ل ـــدأ يف مدين ـــود ب ـــن النق ـــوع م ـــاج هـــذا الن ـــن املمكـــن أن نفـــرض أن إنت م

يزدجـــرد يف بـــادئ األمـــر، ثـــم انتقـــل أهـــل الصنعـــة القامئـــون عليـــه إىل إصطخـــر حيـــث كان تدويـــن التاريـــخ 

ـــوا  ـــل أن ينتقل ـــم قب ـــوه إىل نقوده ـــه وأضاف ـــروا ب ـــن د.31 ود.32(، فتأث ـــا )القطعت ـــم معلوًم ـــى الدراه ـــري ع الهج

ـــري. ـــخ الهج ـــس التاري ـــود بنف ـــن النق ـــب م ـــداًدا أك ـــا أع ـــوا به ـــا وضب ـــتقروا به ـــي اس ـــة الت ـــي املدين ـــي، وه إىل ج

ـــا مـــن الدراهـــم باســـم كـــرى »بســـم  ـــا بنظرائه ـــوع مـــن الدراهـــم مقارنته ـــد دراســـة هـــذا الن ـــه عن ـــد من مـــا ال ب

ـــذي ضب يف  ـــه« ال ـــم الل ـــرى » بس ـــم ك ـــم باس ـــق، فالدره ـــس املناط ـــنة ونف ـــس الس ـــت يف نف ـــي أنتج ـــه« الت الل

ـــن  ـــم م ـــة د.63 بالرغ ـــن القطع ـــح ع ـــكٍل واض ـــه بش ـــلوب نقش ـــف أس ـــة د.32( يختل ـــام 37ي )القطع ـــر ع إصطخ

ـــن.  ـــى اإلصداري ـــوا ع ـــن أرشف ـــن الذي ـــالف الحرفي ـــري إىل اخت ـــا يش ـــة، م ـــس املدين ـــام وبنف ـــس الع ـــكا بنف ـــا س أنه

أمـــا الدرهـــم باســـم كـــرى »بســـم اللـــه« الـــذي ضب يف جـــي عـــام 37ي  )القطعـــة د.42( فيشـــابه كثـــريًا القطعـــة 

ـــوع  ـــذا الن ـــوا ه ـــن أنتج ـــن الذي ـــى أن الحرفي ـــدل ع ـــذا ي ـــن، ه ـــس الحرفي ـــل نف ـــن قب ـــت م ـــا أنتج ـــي غالب د.64 الت

ـــى  ـــوا ع ـــث عمل ـــابور حي ـــر وبيش ـــن إصطخ ـــا م ـــم له ـــد انتقاله ـــي بع ـــة ج ـــتقّروا يف مدين ـــد اس ـــم ق ـــن الدراه م

ـــة  ـــة الخالف ـــة عاصم ـــن الكوف ـــة م ـــذه قريب ـــك ه ـــون دار الس ـــة لتك ـــنوات الحق ـــلوب لس ـــس األس ـــود بنف ضب النق

ـــب. ـــن أيب طال ـــي ب ـــن ع يف زم

ـــو  ـــة د.41( وه ـــام 25ي )القطع ـــي ع ـــه« ضب يف ج ـــم الل ـــرى »بس ـــم ك ـــم باس ـــود دره ـــر وج ـــر بالّذك ـــن الجدي م

أول درهـــم معـــروف يُســـك يف تلـــك املدينـــة، وندرتـــه الشـــديدة تـــدل عـــى أن دار الســـك هـــذه كان إنتاجهـــا 

ـــي  ـــة ع ـــة خالف ـــة عاصم ـــة للكوف ـــة التابع ـــدن املهّم ـــن امل ـــة م ـــك املدين ـــون تل ـــنة، ولك ـــك الس ـــًدا يف تل ـــدوًدا ج مح

ـــالزم  ـــايل ال ـــم امل ـــري الّدع ـــرى لتوف ـــق أخ ـــن مناط ـــن م ـــا بالحرفي ـــب امداده ـــن توّج ـــك الزّم ـــب يف ذل ـــن أيب طال ب

ـــة. للكوف

باسم كرى الثاين »ريب الله«
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اختالف أسلوب وجه هذه القطعة عن القطع األخرى املعروفة من نفس النوع أكب فيجوز أنها أول قطع هذا النوع 
إنتاًجا، أما أسلوب الظهر فيشبه إىل حد بعيد أسلوب ظهر القطعة د.64. هذه هي القطعة الثانية التي يتم نرشها.)1(

)1( H. Gaube, Arabosasanidische Numismatik, Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, 1973, P.34.

د.62

د.63

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٦٢.د

 .a@Ôiä!/ الهامش
 .ي٢٦= شش ڤيست .                      = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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أسـلوب الوجـه والظهـر مطابـق ألسـلوب القطعـة د.64 وهـو األسـلوب النموذجـي املّتبـع يف نقـش هـذا النـوع مـن  

الدراهم.

د.64

بالرغـم مـن أن هـذا اإلصـدار مـن الدراهـم يعـد نـادًرا جـًدا، إال أنـه الوحيد الـذي ميكن الحصـول عليه مـن الدراهم 

باسـم كـرى »ريب اللـه«، إذ إن الدراهـم املشـابهة السـابق ذكرهـا، والتي ضبت يف املـدن األخرى، ال تـزال فريدة أو 

شـبه فريدة.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٦٣.د

 .a@Ôiä!/ الهامش
 .هـ٣٧= هفت سيه .                        = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٦٤.د

 .a@Ôiä!/ الهامش
 .هـ٣٧= هفت سيه .                        = جي= جد :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٢الوزن 
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عبدالله بن شعران

د.65
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هـذه القطعـة الفريـدة التـي تُذكـر ألول مـرة هـي واحـدة مـن القطـع الغريبـة مقارنـة بالنقـود العربيـة الساسـانية 

األخـرى وذلـك ألسـباب عـدة منها:

سنة ومكان الرب كُتبا يف األماكن املعكوسة عى الظهر.. 1

استبدلت البسملة بعبارة »ريب الله« يف الربع الثاين من هامش الوجه.. 2

خصلة الشعر خلف رأس كرى ُرسمت بطريقة مميزة تختلف عن الدراهم األخرى. الدراهم األخرى التي متتعت . 3

بخاصية مشابهة هي دراهم زياد بن أيب سفيان التي ضبت يف البرة سنة 56ه )القطع د.114  — د.116(.

اسم والد الحاكم انتهى بحرف الواو بداًل من »آن«.. 4

ضبـت هـذه القطعـة يف سـنة 29 والتـي غالًبـا هـي لعهـد مـا بعـد مـوت يزدجـرد، أي يف عـام 60ه، وال ميكـن أنهـا 

ضبـت يف عـام 29ي )40ه(، إذ إنـه مـن املسـتبعد أن يكـون أحـد الحـكام قـد اضـاف اسـمه الثنـايئ يف وقـت سـابق 

لعبداللـه بـن عامـر الـذي فعـل هـذا بتدرج كا سـيتم رشحـه، كا أن وجـود درهم لعبيـد الله بن زيـاد ضب مدينة 

جـي 27ب ي يشـري إىل أن هـذا النـوع مـن التاريـخ مل يكـن غريًبـا يف تلـك املنطقة.

أسـلوب نقـش هـذا الدرهـم يختلـف بشـكل واضـح عـن الدراهـم األخـرى التي سـكت يف نفـس املدينة سـواًء كانت 

الدراهـم باسـم كـرى »ريب اللـه« أو التـي عـى طـراز الدراهـم باسـم كـرى مـع إضافـة البسـملة أو دراهـم زيـاد 

بـن أيب سـفيان أو حتـى دراهـم عبيـد اللـه بـن زيـاد املعـارصة لهـا. إضافة إىل هـذا ما الشـك فيه أن مـن ضب هذا 

الدرهـم قـد أوىل اهتاًمـا بالًغـا للتفاصيـل التـي وردت عليه وذلـك بالرغم من االختالفـات يف طريقة كتابـة البيانات 

الفارسـية عليـه مقارنـة بالدراهـم العربيـة الساسـانية الرسـمية. كل ماسـبق يـدل عـى أن هـذا الدرهـم مل يكـن مـن 

الدراهـم الرسـمية للدولـة، بـل رمبـا كان إصـدارا خاصـا بأحد سـادة مدينـة جي يف ذلك الزمـن املتقدم قبـل أن يصدر 

األمـر مبنـع النـاس مـن ضب النقود الخاصـة بهم.

أمـا سـبب إعـادة وضـع عبـارة »ريب الله« بدال من البسـملة عـى هامش وجه الدرهـم بالرغم من مرور عدة سـنوات 

عـى إيقـاف ذكـر هـذه العبـارة فقـد يرجـع إىل أن الدرهـم الذي متـت محاولة تقليـده كان مـن الدراهم التي باسـم 

كـرى »ريب اللـه«، أو أن السـبب قـد يكـون أن »عبداللـه بـن شـعران« كان مـن شـيعة عـي بـن أيب طالب فـأراد أن 

يـرب نقـوًدا مشـابهة لتلـك التي ضبـت يف زمن عي.

لقـد أورد جـون واكـر يف كتابـه قطعـة ضبـت يف نرماشـري عـام 48 باسـم »عبداللـه« وأضيفـت عبـارة »ريب اللـه« إىل 

هامـش وجههـا، كان يعتقـد أنهـا لعبداللـه بـن عامـر ألنه هـو الوحيد الـذي يُعلم أنه كتب اسـمه بهـذه الصيغة عى 

النقـود، ولكـن وبعـد اكتشـاف الدرهـم املذكـور هنـا، مـن الراجـح أن القطعـة يف كتـاب واكـر مـن ضب عبدالله بن 
شـعران أيضـا يف عـام 48ي الذي يوافـق 59ه.)1(

)1( J. Walker, A Catalogue of the Muhammadan Coins in the British Museum: Volume I: A Catalogue of the Arab-Sassanian Coins, 

British Museum, London, 1967, p.51, Coin Dam 3.

 .عبد هللا بن شعران= أڤدوال شوءرانو :                = الوجه -٦٥.د

 .a@Ôiä!/ الهامش
 .جي= جد .          = يب ٢٩= نوچ ڤيست  :                  = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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كا أرشنا سابًقا كان عبدالله بن عامر أول من سك النقود اإلسالمية، وكان ذلك يف عهد الخليفة الراشد عثان بن

عبدالله

 مرحلة معاوية بن أيب سفيان 

امتـازت فـرة حكـم معاويـة بكـرثة التطـورات العمرانيـة واإلداريـة يف البالد اإلسـالمية، والتـي كانت من ضمنهـا أيًضا 

تطـورات مهمـة يف سياسـة سـك النقـود، فقام حاكـم الكوفة املغرية بن شـعبة مبضاعفـة اإلنتاج يف مـدن إقليم العراق 

الشـايل وإقليـم جبـال التابـع لـه، وذلـك عـى الرغم من أنه اسـتمر يف تبنـي التصميم املعتـاد املألوف املشـتمل عى 

اسـم كـرى لدراهمـه، لذلـك تـم رشح دراهمـه يف هـذا الكتـاب مع دراهـم املرحلة السـابقة. اسـتمر ضب الدراهم 

يف تلـك املـدن دون تغيـري إىل أن ُويّل عليهـا زيـاد بن أيب سـفيان عـام 50ه بعد وفـاة املغرية.

يف مـدن إقليـم العـراق الجنـويب وإقليمـي فـارس وكرمـان التابعن لـه أدخـل عبدالله بن عامـر أمري البـرة تعديالت 

أكـرث جـرأة عـى تصميـم النقـود، فقـد اسـتبدل اسـم كـرى مـن عليهـا باسـمه األول »عبداللـه« يف بـادئ األمـر، ثم 

أكملـه باسـم والـده، كـا اعتمـد ابن عامر السـنة الهجرية بداًل من الفارسـية لتأريـخ نقوده،  واسـتأنف ضب النقود 

يف مـدن كرمـان بعـد انقطـاع، فأضـاف إليها التاريخ الهجـري الفعي بعد أن كانـت تضاف إليها السـنة 20ي الجامدة. 

ويف عهـده ازداد إنتـاج الدراهـم بشـكل ملحـوظ يف مدينتـي بيشـابور ودرابجـرد لتصبحـا مـن أهم املدن التي سـكت 

النقـود يف هـذه الفرة.

تـوىل زيـاد بـن أيب سـفيان إمـارة البـرة عـام 44ه خلًفا البـن عامر، فتوقف سـك النقـود يف املدن التـي كانت تحت 

حكمـه، حتـى عـام 47ه، حـن ضب زيـاد النقـود، متبًعـا سياسـته الخاصـة يف ذلك، فخالًفـا البن عامـر مل يضف زياد 

اسـمه إىل نقـوده يف أول األمـر، وأعـاد وضـع اسـم كـرى إليهـا، إال أنـه ميـز نقـوده بالتعديل عـى البسـملة، فكتب 

»بسـم اللـه امللـك«، ثـم »بسـم الله ريب«. يف العـام 48ه بدأ زياد بن أيب سـفيان برب كميات وفـرية من الدراهم يف 

كٍل مـن بيشـابور وسجسـتان التـي تـم تعديل السـنة 20ي الجامدة عـى دراهمها للسـنة 48ه، والتـي أيًضا أصبحت 

جامدًة فيـا بعد.

ملـا ُجمـع العراقـن لزيـاد بـن أيب سـفيان عـام 50ه أضـاف اسـمه إىل جميـع نقـوده، التي ضبـت أعدادا كبـرية منها، 

فأصبحـت دراهمـه أحـد أكـرث الدراهـم العربيـة الساسـانية وفـرة حتـى وقتنـا الحـايل، وأصبحت سياسـة إضافة اسـم 

الحاكـم املسـلم للنقـود أمـًرا مقبـواًل، تم تكـراره يف الغالبيـة العظمى من النقـود العربية الساسـانية التي ضبت فيا 

بعـد. إضافـًة إىل هـذا أعـاد زيـاد ضب الدراهـم يف مـدن كل مـن كرمان وخراسـان بعد انقطـاع، كا أنه أسـس عدًدا 

مـن دور السـك الجديـدة يف املـدن التـي مل تـرب النقـود اإلسـالمية فيها مسـبًقا، مـن أهمها دار السـك يف البرة.

متيـزت مرحلـة معاويـة بـن أيب سـفيان أيًضا ببدايـة ضب الفلوس العربية الساسـانية، فربت الفلوس باسـم كل من 

كـرى وعبداللـه بـن عامر وزياد بن أيب سـفيان.



56

الدراهم - معاوية بن أيب سفيان

عفـان، وبعـد إعـادة توليتـه إمـارة البـرة مـن قبـل الخليفـة األمـوي معاويـة بن أيب سـفيان أضـاف ابن عامر ملسـة 

جديـدة إىل النقـود اإلسـالمية، فاسـتبدل اسـم كـرى باسـمه ليصبـح أول حاكم مسـلم يضيف اسـمه بشـكل رسـمي 

للنقـود. وعـى غـرار النقـود الفارسـية التي كتبت عليها األسـاء األوىل للحـكام، أضاف ابن عامر يف بداية األمر اسـمه 

األول »عبداللـه« للنقـود والـذي تشـبه طريقـة كتابتـه بالبهلويـة طريقـة كتابـة اسـم »كـرى«، فلـم يتأثّـر تصميـم 

النقـود بهـذه اإلضافة.

 .عبد هللا = أڤدوال :                = الوجه -٦٦.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٢= دو چهل .                = دست ميسان= دشوتو :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬١الوزن 

اسم مدينة السك »دشوت« الذي أضيف إىل هذه القطعة مل يذكر عى درهم آخر معلوم، وغالًبا كان املقصود منه 

»دشت«، وهو مختر اسم مدينة »دست ميسان« املعروفة، وقد كتب بطريقة خاطئة نظًرا ألن الحريف مل تتوافر له 

نقود حديثة ضبت يف تلك املدينة، فلم يتقن نقش رمزها، وهو أمر تكررت مشاهدته عند بداية ضب النقود يف املدن 

الجديدة )القطعة د.238( أو إعادة ضب النقود يف مدن بعد توّقف لعدة سنوات )القطعة د.181(.

يحـدد هـذا اإلصـدار بدايـة ضب النقـود يف مدينـة »دسـت ميسـان« املقاربـة للبـرة، فهـذا الدرهـم هـو أول عملة 

إسـالمية تـرب يف هـذه املدينـة، كـا أنـه يـدل عـى أن عبدالله بـن عامر سـك النقود يف مـدن جنوب العـراق أثناء 

ُحكمـه للبـرة يف زمـن معاويـة بـن أيب سـفيان وهـو أمر مل يكـن معلوًما مسـبًقا.

تُعد هذه القطعة الفريدة واحدة من القطع القليلة التي كُتب عليها التاريخ الفعي لربها يف مدن إقليم كرمان

د.66

د.67

 .عبد هللا = أڤدوال :                = الوجه -٦٧.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٢= دو چهل .               = بم= بن :             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 
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يف ذلـك الزمـن املتقـدم، والـذي كان فيـه إنتـاج نقـود كرمـان متقطًعـا وحمـل أغلبـه التاريـخ الجامـد لسـنة 20ي، 

ويحـدد هـذا اإلصـدار بدايـة كتابـة التاريـخ الهجـري عى نقـود مدن ذلـك اإلقليم وهـو نفـس التاريخ الذي بـدأ فيه 

ذلـك اإلقليـم بسـك النقـود باسـم عبداللـه بـن عامر.

 .عبد هللا = أڤدوال :                = الوجه -٦٨.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٣= سيچ هل .                = درابجرد= دا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

تُشـري هـذه القطعـة إىل أن الدراهـم يف مدينـة درابجـرد بـدأ ضبهـا باسـم عبداللـه بـن عامر يف سـنة 43ه، أي سـنة 

بعـد املـدن األخرى.

 .عبد هللا = أڤدوال :                = الوجه -٧١.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٢= چهل تلني .                  = شرياز= يش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

د.68

د.69

د.70

د.71

 .عبد هللا = أڤدوال :                = الوجه -٦٩.د

 .a@·èi!/ الهامش
. هـ٤٢= چهل تلني .                 = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬١الوزن 

 .عبد هللا = أڤدوال :                = الوجه -٧٠.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٢= چهل تلني .                 = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 
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تتشـابه هذه القطع الثالث رقم د.69 ود.70 ود.71 بأسـلوب النقش، وبالطريقة الغريبة التي كتبت بها سـنة السـك 

عليهـا، فبـداًل مـن أن تُكتـب »تلـن چهـل« كُتبـت »چهـل تلـن«، فقدمـت العرشات عـى اآلحاد. هـذا التشـابه الكبري 

بـن هـذه القطـع بالرغـم مـن اختـالف املـدن التـي ضبـت بها يـدل عـى أن قوالب السـك التـي اسـتعملت يف هذه 

املـدن تـم نقشـها مـن قبـل جهة واحـدة، ورمبا أنهـا كانـت أيًضا تخضـع لقيـادة إدارة واحدة.
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مـن املعلـوم أن اسـم »عبداللـه« الـذي كُتـب عـى نقـود عبداللـه بن عامـر هو أحد األسـاء الشـائعة بن املسـلمن، 

لذلـك ال ميكـن نسـبة هـذه النقـود إىل عبداللـه بـن عامـر مبجـرد كتابـة اسـمه األول عليهـا، وهـو أمـر انتبـه إليه ابن 

عامـر وأمـر بتصحيحـه، وكان ذلـك يف أواخر عـام 43ه.

 .عبد هللا بن عامر= أڤدوال ي أموران :                = الوجه -٧٢.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٣= سيچ هل .                = درابجرد= دا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

اسـتمر ضب النقـود يف مدينـة درابجـرد بإضافـة تاريـخ 43ه الجامـد، وهـو نهـج اتبعتـه دار السـك هـذه حتى عهد 

عبيداللـه بـن زياد )القطعـة د.132(.

حتـى تتـم نسـبة نقـود عبداللـه بـن عامـر إليه بشـكل صحيح أمـر ابن عامر بإضافة اسـم أبيه إىل اسـمه عـى النقود، 

وتعـد هـذه القطعـة أول عملـة إسـالمية يكتـب عليهـا االسـم الكامـل للحاكـم، ويعتقـد أنهـا ُضبـت يف أواخـر عـام 

43ه، وذلـك لعـدم التعـرف إال عـى قطـع معـدودة منهـا حتـى الوقت الراهـن. يف بدايـة األمر كتب اسـم األب فوق 

االسـم األول للحاكـم قبـل أن يتـم تعديلـه فيا بعد.

تجدر اإلشارة أيًضا إىل أن هذا الدرهم ميّثل اإلصدار الوحيد املعلوم الذي ُضب يف بيشابور يف عام 43ه، ومن الواضح 

أن كتابة االسم الكامل لعبدالله بن عامر عى النقود تم تعميمه يف العام التايل عى املدن األخرى التابعة إلمرته.

عبدالله بن عامر

د.72

د.73

 .بن عامر عبد هللا= ي أموران أڤدوال :                = الوجه -٧٣.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٣= سيچ هل .                = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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 .بن عامر عبد هللا= ي أموران أڤدوال :                = الوجه -٧٤.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٤= چهار چه .                     = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

استمر ضب النقود التي كتب عليها اسم عبدالله بن عامر بطريقة عكسية يف مدينة بيشابور حتى بداية عام 44ه.

يف العـام 44ه تـم تعديـل طريقـة كتابـة اسـم »عبداللـه بـن عامـر« عـى دراهـم بيشـابور، كـا تـم ضب الدراهـم 

باسـمه الكامـل يف عـدة مـدن أخـرى.

توجـد دراهـم نـادرة جـًدا ضب بيشـابور عام 44ه وكتـب عليها فقط االسـم األول البن عامر »عبداللـه«، يعتقد أنها 

أنتجت بواسـطة إعادة اسـتعال قوالب سـك قدمية للوجه كانت تسـتخدم عام 42ه يف ضب النقود.

 .عبد هللا بن عامر= أڤدوال  ي أموران :                =الوجه -٧٦.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٧= هفت چهل .                     = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

بعـد عـزل عبداللـه بـن عامـر مـن واليتـه يف البـرة يف العـام 44ه، يبـدو أن سـك النقـود يف املناطـق التـي كانـت 

خاضعـة لُحكمـه قـد توقـف حتـى عـام 47ه يف عهـد إمارة زيـاد بن أيب سـفيان حن عاودت سـك النقود مـن جديد. 

ومـن الواضـح أن عـدًدا مـن دور السـك هـذه اسـتمرت يف إضافة اسـم عبدالله بن عامر عنـد ضبها للنقـود يف بداية 

األمـر، وذلـك ُقبيـل أن تصـدر األوامـر التي أعادت تنظيم سياسـة ضب النقـود يف املدن التابعة لزياد بن أيب سـفيان.

ال يبـدو أن السـتمرار إضافـة اسـم ابـن عامـر لهـذه النقـود بعد عزلـه وتولية زياد بن أيب سـفيان أي دالالت سياسـية، 

إذ  مل يكـن هنـاك اهتـاٌم بالـغ بتفاصيـل نقـش النقـود مـن قبـل الحـكام يف تلـك الفـرة، فتكرر سـك النقود بأسـاء 

عـدد مـن الحكام بعـد تنحيهـم )القطـع د.114 ود.146 ود.213(.

د.74

د.75

د.76

 .عبد هللا بن عامر= أڤدوال  ي أموران :                =الوجه -٧٥.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٤= چهار چه .                     = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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 .عبد هللا بن عامر= أڤدوال  ي أموران :                =الوجه -٧٧.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٤= چهار چه .                     = إصطخر= ست :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

نقـود عبداللـه بـن عامـر التـي ضبت يف مدينـة إصطخر عام 44ه هي من النقود التي مل تُكتشـف إال مؤخًرا، وشـدة 

نـدرة هـذا اإلصـدار مـن النقـود تـدل عـى أن إنتاجـه كان محـدوًدا جـًدا، إذ مل تسـّجل منـه إال قطعـة واحـدة أخرى 
إضافـًة إىل هـذه القطعة.)1(

ضب هـذا النـوع مـن الدراهـم يف مدينة بيشـابور يف عـام 47ه. وبالنظر إىل األعـداد الكبرية املتوافـرة من هذا النوع 

مـن العمـالت مقارنـة مـع األنـواع األخـرى التي ضبت يف نفس العـام وبنفس املدينـة يتبن أن الدراهم باسـم كرى 

»بسـم اللـه امللـك« ضبـت يف معظم عام 47ه يف بيشـابور، أمـا األنواع األخرى فربـت لفرات أقر.

)1( A. H. Baldwin & Sons Ltd, Islamic Coin Auction 24)The Horus Collection(, 9 May 2013, Lot  4007.

باسم كرى الثاين »بسم الله امللك«

د.77

د.78

د.79

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٧٨.د

 .Ÿ‹æa@@@@@@@!a@·èi /الهامش
 .هـ٤٧= هفت چهل .                     = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٧٩.د

 .Ÿ‹æa@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٤٧= هفت چهل .                     = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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بـدأ إنتـاج هـذا النـوع مـن الدراهـم بشـكل منتظـم يف العـام 47ه من ِقبـل زياد بـن أيب سـفيان، الذي مل يتبع سـّنة 

عبداللـه بـن عامـر يف كتابـة اسـمه عـى النقـود يف بدايـة األمر عند توليـه إمارة البـرة، فأعاد وضع اسـم كرى عى 

النقـود. قـد يعـود السـبب يف هـذا إىل أن زيـاد أراد أن تكـون نقـوده ذات طابع منسـجم مـع نقود املغرية بن شـعبة 

أمـري الكوفـة آنـذاك، أو إنـه عندمـا رأى املغـرية بن شـعبة وهـو الصحـايب الجليل قد رفض كتابة اسـمه عـى نقوده مل 

يشـأ زيـاد أن يتعـداه أو أن يتميز عنه.

إضافـة كلمـة »ريب« إىل البسـملة كان الهـدف منهـا تسـهيل عمليـة التفريـق بـن نقود زيـاد بن أيب سـفيان عن غريها 

مـن النقـود التـي سـكها املغـرية أو التـي سـكت فيـا قبـل. وأيًضـا هـذه اإلضافـة تدل عـى أن البسـملة عـى النقود 

العربيـة الساسـانية تبـن أن الحاكـم قد ضبها بسـم اللـه، فكأمنا زياد بن أيب سـفيان بإضافة »ريب« إىل البسـملة يقول 

»بسـم اللـه ريب ضبت هـذه النقود«.

يشـكل التاريـخ املذكـور عـى هـذه القطعـة، وكذلك التاريـخ املذكور عـى القطعة د.97 أمـًرا محريًا إذ إنـه الميكن أن 

يكـون هجريًـا وال لعهـد يزدجـرد أي مـا يوافـق 41ه، أو حتـى لعهـد مـا بعـد مـوت يزدجـرد، أي ما يوافـق 61ه، إال 

أن يكـون زيـاد قـد تـوىل إمـارة جـي يف عهـد الحسـن بـن عـي أو يف زمـن معاوية قبيـل تويل املغـرية بن شـعبة إمارة 

الكوفـة، وقـام منـذ ذلـك الوقـت بإضافة »ريب« إىل البسـملة. يف هذه الحالة مـن املمكن أن يكون التاريـخ وفقا لعهد 

يزدجـرد. إال أن هـذا االحتـال ضعيـف، واألرجـح منـه أن يكـون هـذا الدرهـم قـد ضب يف بدايـة تـويل زيـاد إمـارة 

الكوفـة إضافـًة للبـرة عـام 50ه،  قبيـل أن يصـدر األمـر بإضافـة اسـمه إىل النقـود، وبعـده مبارشة ضبـت القطعة 

رقـم د.97 مـن املجموعـة والتـي تحمـل نفـس التاريـخ املبهـم »30«، ثم عـدل ليصبح 50ه.

باسم كرى الثاين »بسم الله ريب«

د.80

د.81
 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨١.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .٣٠= سيه .             = جي= جد :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٠.د

 دمغة غري معلومة. Ÿ‹æa@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٤٧= هفت چهل .                     = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 
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اليـزال سـبب إضافـة هـذا التاريـخ إىل نقود زياد بن أيب سـفيان مجهـواًل، خاصًة عنـد األخذ بعن االعتبـار وجود قطع 

أخـرى ضبـت يف مناطـق مختلفـة كنهاونـد وحـوالن أضيف لها نفـس التاريخ. ومـن املالحظ أن جميع هـذه املناطق 

كانـت سياسـيا تتبـع الكوفـة يف زمـن حكـم زيـاد ومـا قبلـه، لذلـك مـن املمكـن أن قوالـب السـك التي اسـتعملت يف 

ضب هـذه النقـود أنتجـت يف دار ضب واحـدة قبـل أن يتـم إرسـالها إىل املـدن املختلفـة حيـث اسـتعملت يف سـك 

الدراهـم، كـا أنـه مـن الجائـز أن يكـون لهـذا التاريـخ دالالت أخـرى مل تُعـرف حتـى اآلن، وهـو حـال عـدة دراهـم 

عربيـة ساسـانية أخـرى كتبت عليهـا سـنوات غريبـة )القطـع د.83، د.98، د.100، د.131 ود.150(.

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٢.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .ي٣٧= هفت س .                  = غري معلوم= بش :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

كحـال القطعتـن د.33 ود.59 رمـز مـكان ضب هـذه القطعـة »بـش« يختلـف عـن رمـز مدينة بيشـابور »بيـش«، ما 

يعنـي أنـه قـد يعـود إىل مدينـة أخـرى غري بيشـابور، أو أنه قد يعود  إىل مدينة بيشـابور نفسـها إال أنـه كتب بطريق 

الخطـأ، وهـذا هـو االحتـال األرجـح بالنسـبة لهـذه القطعـة، وذلـك نظرا لكـون أسـلوب نقش هـذه القطعـة بدائًيا 

مـا يرجـح ورود األخطـاء بهـا خالًفـا للقطعتـان اللتـان ُذكرتـا سـابًقا. تاريـخ ضب هـذه القطعـة 37ي يعـادل 48ه 

وهـو تاريـخ إنتـاج أعـداد كبـرية مـن الدراهم باسـم كرى »بسـم اللـه ريب« يف مدينة بيشـابور والتي تحمـل التاريخ 

الهجـري بـداًل مـن التاريـخ الفـاريس، مـا قـد يـدل أيضـا عـى أن هـذا الدرهم ليـس مـن الدراهـم الرسـمية للدولة، 

ومـا عليـه مـن البيانـات تـم نسـخها مـن دراهم أخـرى، وهـي دالالت تشـري إليها أيضـا النقطتـان عى جانبـي الهالل 
والنجمـة السـفليان يف هامـش الوجـه اللتـان مل تكونـا مألوفتـن عـى دراهم بيشـابور حتى عـام 50ه.)1(

ال بـد أن التاريـخ الـذي عـى هـذه القطعـة قـد دون بطريـق الخطـأ، إذ مـن املمكـن أن املقصـود منـه 49، وهـو مـا 

يؤكـد عليـه وجـه الشـبه يف أسـلوب نقش هـذه القطعة والدراهـم التي ضبت يف بيشـابور يف أواخـر األربعينات من 

الهجـرة )القطـع د.84 ود.85 ود.86(.

)1( S. Album and T. Goodwin, Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean: Volume 1: The Pre-Reform coinage of the Early Islamic Period, 

Ashmolean Museum, Oxford, 2002, Coin 135.

د.82

د.83
 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٣.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .٢٩= نوچ ڤيست .                 = بيشابور= بيش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٤.د

 ٣دمغة رقم . Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش

 .هـ٤٨= هشت چهل .                    = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٥.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٤٩= نواچ هل .                  = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٦.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٠= پنچاه .                 = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٧.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٤٩= نوچ هل .                   = ميسان= مي :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 

يف عـام 48ه اسـُتبدل اسـم يزدجـرد مـن عـى دراهـم سجسـتان باسـم كـرى، وأضيفـت كلمـة »ريب« للبسـملة. كا 

اسـتبدلت عليهـا سـنة السـك الفارسـية بالسـنة الهجريـة. إال أن دار السـك يف سجسـتان اسـتمرت يف اعتـاد سياسـة 

إدراج السـنة الجامـدة عـى النقـود، لذلـك اسـتمرت إضافة عـام 48ه إىل الدراهـم يف هذه املدينة حتـى ضبت فيها 

نقـود عبيداللـه بـن زيـاد عـام 56ه حن تـم تعديل السـنة.

د.84

د.85

د.86

د.87

د.88

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٨.د

 ٧ورقم  ٣٩ورقم  ١٤دمغة رقم . Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش

 .هـ٤٨= هشت چهل .                    = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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أسلوب نقش هذه القطعة فج، ويبدو أن سنة الرب هي 56ه.

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٩٠.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٠= هفتا .                  = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

التاريـخ عـى هـذه القطعـة مـن املمكـن قراءتـه 37 )هفـت يس(، أو سـبعن )هفتا( حيث كتبـت ناقصة حـرف التاء 

األخـري وهـو األرجـح إذ إن أسـلوب نقـش هـذه القطعـة يختلف عـن دراهم سجسـتان سـنة 48ه التـي توافق 37ي 

د.88(. )القطعة 

هـذه قطعـة أخـرى مـن الدراهـم التـي ضبـت يف سجسـتان يف الفـرة املتأخرة بالرغـم مـن أن التاريخ املـدون عليها 

45، وذلـك لتطابـق أسـلوب نقشـها مـع الدراهم التي سـكت يف تلـك الفرة كالقطعـة رقم د.94، وأيضـا لوجود أربعة 

أطـواق عـى ظهرهـا، وهـو أمـر مل يرد عـى الدراهم اإلسـالمية التي ضبت قبـل السـتينات للهجرة.

تشبه هذه القطعة سابقتها إىل حد كبري. التاريخ املدون عليها أيضا 45.

د.89

د.90

د.91

د.92

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٨٩.د

 دمغة غري معلومة. Ôiä@@@@@@@!a@·èi /الهامش
 .هـ٥٦= شش پنچا .                    = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٩١.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .ب ي٤٥= پنچ چهل .                    = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٩٢.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .ب ي٤٥= پنچ چهل .                   = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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كـا هـو حـال القطعـة السـابقة نقشـت النجـوم عـى هامـش الوجـه والظهـر بطريقـة غـري تقليديـة فأصبـح شـكلها 

مقاربًـا أكـرث لألزهـار. بالرغـم مـن ذلـك توجـد دراهم مؤرخـة ضبت يف عام 83ه بسجسـتان رسـمت عليهـا النجوم 

بصورتهـا التقليديـة لعبدالرحمـن بـن محمد )القطعة د.314(، مـا يعني أن التاريخ املدون عـى بعض هذه الدراهم 

كان ناتًجـا عـن نسـخ تاريـخ لدراهـم متداولـة سـابقا، أو أن أكرث من نـوع ضب يف نفس الوقت ومـن املمكن يف مدن 

مختلفـة يف سجسـتان، وهـو ماحصـل يف وقـت الحـق يف هـذا اإلقليـم عندمـا أنتجـت دراهـم قلـدت عـدة أنـواع من 

النقـود املتداولـة فيـه كالنقـود باسـم كرى »بسـم اللـه ريب« كالقطعتـان د.91 ود.92، ونقـود عبيدالله بـن أيب بكرة 

كالقطعـة د.306 ونقـود عبدالرحمـن بن محمد.

أسـلوب هـذه القطعـة مقـارب للدراهـم التـي ضبـت يف الثانينـات ومـا بعدهـا يف سجسـتان )القطـع د.91 ود.92 

ود.93 ود.94 ود.96(. ال يعلـم القصـد مـن األحـرف الفارسـية »دوم« التـي كتبـت يف الربـع األول مـن هامش الوجه.

د.94

د.95

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٩٥.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èiدوم       /           = الهامش
 .سنة السك مبهمة. سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٩٤.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨١= أيوك هشتات .                    = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

د.93

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٩٣.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨٠= هشتا .            = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

ضبـت هـذه القطعـة يف سجسـتان يف سـنة 80ه، ويبـدو أن هـذا الدرهـم هـو مـن أوائـل دراهـم سجسـتان التـي 

احتـوت عـى هـذا النمـط مـن تغيـري شـكل النجـوم يف الهامـش عـى الوجـه والظهـر لتصبـح مشـابهة للزهـور.

يعـد هـذا اإلصـدار مـن الدراهم أشـد ندرة من الدراهم املشـابهة التـي ضبت يف العـام التايل )القطعـة د.94( والتي 

أيًضـا تعد نـادرًة بدورها.
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مل يـدّون زيـاد بـن أيب سـفيان اسـمه عـى النقود إال بعـد أن جمعت له إمـارة العراق عـام 50ه فأصبح أمـريًا للبرة 

والكوفـة بعـد وفاة املغرية بن شـعبة.

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                         =الوجه -٩٧.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .٣٠= سيه .              = جي= جد :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

لقـد تكـررت كتابـة أعـوام ال تتوافـق تاريخًيـا مع سـنوات حكـم زياد بن أيب سـفيان عى نقـوده، وهـذه القطعة هي 

أحـد تلـك األمثلـة، إذ إن التاريـخ 30 الـذي دّون عليها ال ميكن أن يكون هجريًا وال لعهـد يزدجرد، إال أن وجود درهم 

آخـر باسـم كـرى »بسـم الله ريب« ينسـب أيًضا لزيـاد بن أيب سـفيان ُضب يف نفس املدينة ويف نفـس العام )القطعة 

د.81( يـدل عـى أن تدويـن هذا التاريخ مل يكن عشـوائًيا.

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                         =الوجه -٩٨.د

 ٣دمغة رقم . Ôiä@!a@·èi/ الهامش

 .٢٩= نچ ڤيست.                  = غري معلوم= بسا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

هـذه قطعـة أخـرى ُسـّجل عليهـا عـام غريـب ال يتوافـق مـع فـرة حكم زيـاد بن أيب سـفيان. أمـا مكان الـرب فمن 

املمكـن أن يكـون »بسـا« وهـو مـكان غـري معلوم مل يذكر سـابًقا، أو مـن املمكن أن يكـون »بيش« الـذي يرمز ملدينة 

بيشـابور، إال أن هـذا االحتـال ضعيـف لالختـالف البائـن بن أسـلوب هذه القطعـة ونقود بيشـابور األخرى.

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 8، ص 53.  )1(

زياد بن أيب سفيان

د.97

د.98

أسـلوب هـذه القطعـة يشـبه إىل حـد بعيـد دراهم أخرى باسـم كرى »بسـم اللـه ريب« كالقطـع د.91 ود.92 ود.93 

ود.94 وكذلـك الدراهـم التـي أضيفـت إليها كلمة »دوم« الفارسـية يف الربع األول من هامش وجههـا )القطعة د.95( 

والتـي ضبـت قبيـل أو بعيـد دراهـم بن األشـعث، ما يشـري إىل أن هـذه الدراهم ُضبت يف زمـن متقارب.

د.96

 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٩٦.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi@@@@@@ÊÏ«@Ô€Î@!a/ الهامش
 .سنة السك مبهمة. سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                         =الوجه -٩٩.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .سنة السك مبهمة. غري معلوم= در :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

مـن املمكـن أن تكـون هـذه القطعـة أحد اإلصـدارات غري الرسـمية التي قلـدت النقود العربيـة الساسـانية املتداولة، 

ويرجـع هـذا لألسـلوب الجلـف الذي نقشـت به هـذه القطعة، وبُعده عـن النقود العربية الساسـانية األخـرى، ولكن 

البـد مـن اإلشـارة هنـا إىل أن مدينـة السـك »كـر« أو »در« املذكـورة عـى هـذه القطعـة كانـت تذكـر عـى النقـود 

الساسـانية القدميـة، وقـد وردت عـى بعـض الدراهـم العربية الساسـانية النـادرة جًدا.

سنة ضب هذه القطعة النادرة 35، وهي وفق تأريخٍ غري معلوم. يرجح الباحثون أن رمز مدينة السك »ڤيهچ« الذي 

ورد عى هذه القطعة يشري إىل دارين مختلفتن لسك النقود، األوىل دار سك خزينة الدولة قرب طيسفون، أو املدائن، 

عاصمة اململكة الساسانية، إحدى أكب دور السك يف تلك اململكة، لكنها يف عهد الدولة اإلسالمية مل تنتج إال القليل من 

النقود، وتوقف العمل بها زمن زياد بن أيب سفيان. أما الدار الثانية فهي تلك التي يف مدينة أرجان يف إقليم فارس، 

التي ضبت فيها الدراهم اإلسالمية بعد زمن زياد.

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپييان :                       =الوجه -١٠١.د

 ٣٣ورقم  ٣٧دمغة رقم . Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش

 .هـ٤٣= سيچ هل .                = درابجرد= دا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

ضبـت النقـود يف درابجـرد باسـم زيـاد بـن أيب سـفيان، وباسـتعال التاريـخ الجامد 43ه نفسـه الذي اسـتعمل أول 

مـرة عنـد ضب نقـود عبداللـه بن عامـر )القطعـة د.68(.

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                         =الوجه -١٠٢.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .٦= شش .            = غري معلوم= دا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

هـذا درهـم غريـب آخـر لزيـاد بن أيب سـفيان، البيانـات التي دّونـت عليه يف خانة سـنة الرب ومدينـة الرب عى

د.99

د.100

د.101

د.102

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپييان :                       =الوجه -١٠٠.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .٣٥= پنچ سيه .                     = الخزينة= ڤيهچ :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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ظهره غري مألوفة.

مـن املمكـن قـراءة سـنة الـرب »يس ش« وهـو مـا يحتمـل أن يكـون اختصـار »يس شسـت« أو 63، ومـن املمكـن 

قـراءة مـكان السـك »دا«، إال أنـه مـن الواضـح أن هـذا الدرهم ليس من إنتـاج درابجرد التـي أيضا يشـار إليها بالرمز 

»دا« وذلـك لالختـالف البائـن يف أسـلوب نقشـه عـن نقـود تلـك املدينة. مـن املمكن أيًضـا أن ما كُتب يف خانة السـنة 

واملـكان هـو يف الواقـع كلمـة واحـدة هـي »ششــ دا« أي 16، وداللتهـا مجهولة عى هـذه القطعة.

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                         =الوجه -١٠٣.د

 دمغة غري معلومة. Ôiä@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥١= أيو پنچا .                   = ميسان= مي :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

دّونت عبارة »بسم الله ريب« عى بعض نقود زياد بن أيب سفيان كاملة يف الربع الثاين من هامش الوجه.

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                      =الوجه -١٠٥.د

 ٣دمغة رقم . Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش

 .هـ٥١= أيو پنچا .                   = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                        =الوجه -١٠٦.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٤= چار پنچا .                   = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 

د.103

د.104

د.105

د.106

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                         =الوجه -١٠٤.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٣= سيچ نچا .                = ميسان= مي :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                         =الوجه -١٠٧.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٢= دو پنچا .                   = بم= بن :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                        =الوجه -١٠٨.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٢= دو پنچا .                   = قباذ خره= كوات :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 

كان زيـاد بـن أيب سـفيان أول مـن ضب النقـود يف قبـاذ خـره وكان ذلـك يف عامـي 51ه و52ه، ويبدو أن دار السـك 

يف هـذه املدينـة مل تـرب دراهـم عربيـة ساسـانية أخـرى عـى الرغـم مـن إنتاجهـا بعـض الفلـوس النـادرة )القطعة 

ف.24(.

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                        =الوجه -١٠٩.د

 دمغة غري معلومة. Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٢= دو پنچا .                 = نهر تريي= نهر :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

»نهـر« يُعتقـد أنهـا ترمـز إىل مدينـة »نهـر تـريي«، ويبـدو أنها فقـط ضبت النقود باسـم زيـاد بن أيب سـفيان يف عام 

52ه، ثـم توقفـت قبـل أن تعـاود ضب النقـود األمويـة ذات التصميم اإلسـالمي عام 79ه.

د.107

د.108

د.109
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الدراهم - معاوية بن أيب سفيان

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                        =الوجه -١١٠.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٢= دو پنچا .                   = غري  معلوم= أير :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                        =الوجه -١١١.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٣= س پنچا .                 = يزد= يز :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                        =الوجه -١١٢.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٤= چار پنچا .                    = نهاوند= ين :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                        =الوجه -١١٣.د

 دمغة غري معلومة. Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٤= چار پنچا .                     = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                    =الوجه -١١٤.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٥= پنچ پنچا .                     = البرصة= بچرا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

د.110

د.111

د.112

د.113

د.114
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كان زياد بن أيب سـفيان أول من أسـس دار السـك يف البرة، وكان ذلك يف عام 53ه. أما سـنة 55ه فتعد ثاين سـنة 

تـرب فيهـا النقـود يف هـذه املدينـة، ومـن املالحـظ أنه قد تـم اإلبقاء عى اسـم زياد بن أيب سـفيان عـى نقود هذه 

السـنة بالرغـم مـن وفاتـه قبـل ذلـك العـام، ولكـن ليسـهل متييز هـذه النقود عن نقـود زيـاد األخرى تم تغيـري هيئة 

خصلة الشـعر خلـف رأس كرى.

مـن الراجـح أن مـن ضب هـذا اإلصـدار مـن النقود هـو عبدالله بن عمـرو بن غيالن الـذي واله معاويـة عى البرة 

خلًفـا لسـمرة بـن جنـدب عـام 54ه ،)1( وذلـك قبل أن يعزلـه عنها يف العام التـايل )55ه( ويوليهـا لعبيدالله بن زياد. 

كـا أنـه مـن املمكـن أن ينسـب هذا اإلصـدار من النقـود إىل عبيدالله بـن زياد الذي مـن الجائز أن يكـون قد ضبها 

فـور تسـلمه إمـارة البرة عـام 55ه قبل أن يضيف اسـمه إىل النقود.

نقشـت خصلـة شـعر كـرى عـى هـذه القطعة أيًضـا بطريقة مميـزة، لكنهـا تختلف عن تلـك التي ميكن مشـاهدتها 

عـى القطعتـن 114 و115، إذ إن هـذا الشـكل أكرث ندرة.

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 5، ص 295.  )1(

د.115

د.116

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                    =الوجه -١١٥.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٥= پنچ پنچا .                     = البرصة= بچرا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                    =الوجه -١١٦.د

 .٣٨رقم  دمغة غري معلومة تشبه. Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش

 .هـ٥٥= پنچ پنچا .                     = البرصة= بچرا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

البـــرة  دراهـــم  اختلفـــت 

ــام 55ه  ــت يف عـ ــي ضبـ التـ

عـــن غريهـــا بإضافـــة أشـــكال 

الشـــعر  لخصلـــة  مميـــزة 

ــهل  خلـــف رأس كـــرى ليسـ

الدراهـــم  عـــن  متييزهـــا 

األخـــرى.



73

الدراهم - معاوية بن أيب سفيان

ضبت هذه القطعة يف البرة يف نفس السنة التي ضبت بها القطع السابقة، إال أن خصلة الشعر تم اإلبقاء عى 

شكلها التقليدي، ومتت االستعاضة عن تغيريها بإضافة كلمة »الله« خلف ريب كوسيلة لتمييز هذا اإلصدار.

 .سمرة بن جندب= سمال ي گونداپان :                  =الوجه -١١٨.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٣= سيچ هل .                 = درابجرد= دا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

ُضبت النقود باسم سمرة بن جندب بشكل مؤّقت يف مدينتي درابجرد وفاسا.

سمرة بن جندب

د.117

د.118

 .زياد بن أيب سفيان= زييات ي أبوسوپان :                    =الوجه -١١٧.د

 .a@Ôiä@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٥= پنچ پنچا .                     = البرصة= بچرا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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الدراهم - معاوية بن أيب سفيان

معاوية أمري = ماأويا أمري ويرويشنيكان :                         =الوجه -١١٩.د

 .a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
 .هـ٤٣= سيچ هل .                 = درابجرد= دا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

يُشكّل هذا الدرهم أّول عملة إسالمية أُضيف إليها لقب »أمري املؤمنن« والذي كُتب عليها بالفارسية.

باإلضافة إىل درابجرد، ُضبت النقود يف مدينة فاسا باسم معاوية.

تـم تعيـن عبدالرحمـن بـن زيـد يف عهد زياد بن أيب سـفيان، إال أنه مل يضف »ريب« إىل البسـملة عـى نقوده كا فعل 

زيـاد، وقـد ضب النقـود يف املدن املختلفة مـن إقليم كرمان.

 .عبدالرحمن بن زيد= أپدملان ي زيتان :                  = الوجه -١٢١.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٢= دو پنچا .                = بم= بن :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 

 .عبدالرحمن بن زيد= أپدملان ي زيتان :                  = الوجه -١٢٢.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٤= چار پنچا .                      = نرماشري= نار :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 

معاوية أمري املؤمنن

عبدالرحمن بن زيد

د.119

د.120

د.121

د.122

معاوية أمري = ماأويا أمري ويرويشنيكان :                         =الوجه -١٢٠.د

 .a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
 .هـ٤٣= سيچ هل .                 = فاسا= داپ :           = الظهر

 قم/      = الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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الدراهم - معاوية بن أيب سفيان

الَحكَـم بـن أيب العـاص تـوىل حكـم كرمـان بعـد عبدالرحمـن بـن زيـد وضب النقود فيهـا، وهـو أّول من دّون اسـمه 

بالعربيـة عـى نقـوده بشـكل رسـمي، إذ إنـه طّور عبارة »بسـم اللـه ريب« التي أضيفـت إىل نقود زياد بن أيب سـفيان، 

فاسـتبدل يـاء ضمـري املتكلـم يف »ريب« باسـمه »الَحكَـم« لتصبـح العبـارة »بسـم اللـه رب الحكـم«. أما قـراءة الُحكم 

التـي اقرحهـا بعـض الباحثـن فال تتفق مع ظاهر االسـلوب املتبع يف تصميـم النقود العربية الساسـانية يف تلك الفرة.

كُتبت »بسم« يف الربع األول من هامش الوجه.

 .الحكم بن أيب العاص= هكم ي أبوآلچان :                  = الوجه -١٢٤.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٧= هفت نچا .                 = ناوجي:             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

كُتبت العبارة كاملة يف الربع الثاين من هامش الوجه.

الَحكَم بن أيب العاص

د.123

د.124

 .الحكم بن أيب العاص= هكم ي أبوآلچان :                  = الوجه -١٢٣.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٧= هفت چنا .                     = أنوات:           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 
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كالّنقـود التـي ضبهـا والـده ، متتـاز نقـود عبيدالله بن زيـاد بهيئتها املنتظمة وشـح وجـود االنحرافات عـن التصميم 

األسـايس فيهـا. وتعـد نقـود ابـن زياد النقود األكـرث وفرة مقارنـًة بالنقود العربية الساسـانية األخرى، والسـبب يف هذا 

يرجـع إىل فـرة ُحكمـه الطويلـة التـي امتـدت إىل تسـعة أعـوام حكـم فيهـا كل العـراق، فتبعت لـه كل أقاليـم فارس 

وكرمـان وسجسـتان وجبـال وخراسـان التـي ضبت جميعها النقود باسـمه. إضافـًة إىل ذلك يجـب أال نغفل عن الدور 

املحـوري الـذي قـام بـه والـده زياد بن أيب سـفيان يف االرتقاء يف عملية إنتاج النقود، وقيامه بإنشـاء دور سـك جديدة 

بعـد تطويـر العمـل يف العديـد مـن دور السـك التـي كانـت قامئـة ما ضاعـف قدرتها عـى اإلنتـاج، فـورث عبيدالله 

عنـد إمارتـه تَرِكـًة اقتصاديـة عظيمـة خلّفها والـده قبل موته. أما السـبب األخري لكـرثة نقود ابن زياد فكان االسـتقرار 

النسـبي الـذي متتعـت بـه الدولـة اإلسـالمية يف ظـل خالفـة معاويـة بـن أيب سـفيان مـا عزز قـدرة املـدن عى ضب 

النقود.

عبيدالله بن زياد

 مرحلة يزيد بن معاوية 

عـى الرغـم مـن أن عبيـد اللـه بـن زيـاد تـوىل إمـارة البـرة عـام 55ه يف عهـد معاويـة بـن أيب سـفيان، وبـدأ ضب 

النقـود يف العـام التـايل، إال أن نقـوده تـم رشحهـا هنـا ألنهـا تشـكل الغالبيـة العظمـى مـن نقـود هـذه املرحلة.

أعـاد ابـن زيـاد كتابـة البسـملة بطريقتها املألوفة عى نقـوده دون أن يلحقهـا بكلمة »ريب«، وضب أعـداًدا كبرية من 

الدراهـم يف املـدن التـي سـك بهـا والـده النقـود، إال أنه توسـع أكـرث يف إنتـاج النقود يف كل من جي ودسـت ميسـان، 

كـا أنـه أضاف سـنة السـك الفعلية لدراهـم درابجرد بعـد أن أضيفـت إليها السـنة 43ي الجامدة.

يعـد ازدهـار دار السـك يف البـرة يف زمـن ابـن زيـاد، وإنتاجهـا ألعداد غفرية مـن الدراهم مـن أهم التطـورات التي 

حصلـت يف عهـده، حتـى غـدت هـذه الدراهـم أحـد أكـرث الدراهـم العربيـة الساسـانية وفـرًة يف املـايض والحـاض. 

صاحـب هـذا االزدهـار توقـف اإلنتـاج يف مدينـة بيشـابور بعـد أن كانـت إحـدى أكـب دور السـك، مـا قـد يعني أن 

دار السـك فيهـا نقلـت إىل البـرة. بالرغـم مـن كـرثة أعـداد دراهم بن زيـاد التي ضبـت يف البرة إال أنـه ال بد من 

اإلشـارة إىل أن جميـع دراهـم البـرة التـي ضبهـا الحـكام اآلخـرون تعد مـن النوادر.

متيـزت هـذه املرحلـة أيًضـا باتسـاع ضب الدراهـم يف مـدن خراسـان بشـكٍل كبـري، إال أن دراهـم هـذا اإلقليم سـيتم 

رشحهـا عنـد التطـرق للمرحلـة التاليـة، مرحلـة عبداللـه بـن الزبـري، ألن معظـم هـذه الدراهم سـك فيها.
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 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٢٥.د

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٥٣= سيچ نچا .               = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

مل تـرب مدينـة بيشـابور إال نقـوًدا قليلـًة جـًدا باسـم عبيداللـه بـن زيـاد، وذلـك ألن دار السـك فيهـا يعتقـد أنهـا 

نقلـت إىل البـرة عندمـا تـوىل ابـن زيـاد إمـارة البرة، كا أشـار إىل ذلـك بعض الباحثـن، لذلك من املمكـن أن هذا 

الدرهـم قـد ضب يف العـام 55ه، فـور تسـلم ابـن زيـاد اإلمـارة يف البرة، وقبـل أن يبـدأ ضب النقود فيها باسـمه. 

مـن املمكـن أيًضـا أن تكـون السـنة املذكـورة عـى هذا الدرهم هي سـنة السـك الصحيحـة، وقد ضب ابـن زياد هذا 

الدرهـم عندمـا تـوىل حكـم بيشـابور مؤقًتـا، قبل أن يرسـل إلمارة خراسـان يف نفـس العام.

ذكـرت كتـب التاريـخ أن عبيداللـه بـن زيـاد تـوىل إمارة خراسـان عام 53ه قبـل أن يتوىل إمـارة البرة عـام 55ه،)1( 

ولكنـه مل يـرب النقـود يف خراسـان إال بعـد إمارتـه للبرة، فـكان بن زياد أول مـن ضب النقود اإلسـالمية يف هراة. 

ويبـدو أن الحرفيـن الذيـن اسـُتعملوا يف دار السـك هـذه مل يألفـوا طريقـة كتابـة اسـمي الحاكـم وأبيـه عـى النقود، 

فكتبـوا اسـم عبيداللـه عـى ميـن رأس كـرى وأكملوا اسـم والده عى شـال الـرأس بعـد إزالة كلمـة »أپزوت«.

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 8، ص 73.  )1(

د.125

د.126

د.127

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٢٨.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٢= دو شست .                 = دست ميسان= دشت :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٧الوزن 

د.128

 )ميني الرأس(عبيد هللا  = أوبيتاال :                   = الوجه -١٢٦.د

 ).شامل الرأس(مجد بن زياد = خوره ي زيياتان =                  
 .a@·èi!/ الهامش

 —/الهامش. هـ٥٦= شش پنچا .                     = هراة= هرا :           = الظهر

 .جم ٢٬٦الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٢٧.د

 “çˆ@bÄu” ٤٢ورقم “ !” ٤٨دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٥٦= شش پنچا .                      = دست ميسان= دشتي :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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وردت عـدة رمـوز متقاربـة ملـكان الـرب هـي »دش« و«دشـت« و«دشـتى« من املمكن أن تشـري جميعهـا إىل نفس 

املدينـة »دسـت ميسـان«، إال أن وجـود أكـرث مـن رمـز عـى النقـود التي ضبـت يف نفس العـام يثري تسـاؤالت عدة.

وجـه الشـبه الكبـري بـن بعـض هـذه الدراهـم )القطعـة د.130( ودراهـم عبيداللـه بـن زيـاد التي ضبـت يف البرة 

)القطعـة د.154( يـدل عـى وجـود عالقـة بـن هـذه النقـود، إذ مـن املمكن أن بعـض قوالب السـك التي اسـتعملت 

يف دسـت ميسـان أُنتجـت يف دار البـرة لسـك النقـود فاقتبسـت تصميم نقود البرة نفسـه، األمر الـذي من املمكن 

أن يفـر وجـود رمـوز مختلفـة لنفـس املدينة عـى النقود.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٣١.د

 ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .٢٦= شش ڤيست .                       = درابجرد= دا :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

ضبت هذه القطعة باسم عبيدالله بن زياد، وذكر عليها أن مدينة الرب هي درابجرد، وسنة الرب هي 26، إال 

أن أسلوب نقش هذا الدرهم يختلف بشكل كبري عن دراهم درابجرد األخرى )القطعة د.132(، كا أنه يختلف عن 

أسلوب نقش القطعة د.150 من دراهم ابن زياد التي أضيفت إليها نفس سنة الرب.

د.129

د.130

د.131

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٢٩.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٤= چار شست .                    = دست ميسان= دشت :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٣٠.د

 “çˆ@bÄu” ٤٢ورقم “ !” ٤٨دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٠= شست .            = دست ميسان= دش :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 
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 .عبيد هللا بن زياد= أوبيدوال ي زييات :                  = الوجه -١٣٢.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٣= سيچ هل .                  = درابجرد= دا :            = الظهر

 قم/       = الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

يعتقـد أن النقـود التـي أضيفـت إليهـا السـنة الجامـدة 43ه هـي الدراهـم التـي ضبـت باسـم عبداللـه، ثـم باسـم 

عبداللـه بـن عامـر، ثـم باسـم زيـاد بـن أيب سـفيان، ثـم باسـم سـمرة بـن جنـدب، ثم باسـم معاويـة بن أيب سـفيان، 

وأخـريًا باسـم عبيداللـه بـن زيـاد، بهـذا الرتيـب الزمنـي،)1( ويف العـام 45ي املوافـق لعـام 56ه يف عهـد عبيداللـه بن 

زيـاد عـاودت درابجـرد واملـدن التابعـة لهـا كتابـة التاريـخ الفعـي بـداًل مـن التاريـخ الجامـد عـى النقـود، إال أنهـا 

اعتمـدت التاريـخ الفـاريس وفًقـا لعهـد يزدجـرد بـداًل من التاريـخ الهجري، فاسـتمرت فيا بعـد بإضافة هـذا التاريخ 

للنقـود فيهـا حتـى انقطـع إنتاجهـا للنقـود العربيـة الساسـانية يف زمـن الحجـاج بن يوسـف )القطعـة د.302(.

مـن املالحـظ أيًضـا أن بعـض اإلصـدارات املتقدمـة مـن نقـود ابن زيـاد يف درابجـرد افتقـرت إىل وجود اإلضافـة »آن« 

خلـف اسـم الوالـد »زياد«.

)1( S. Album and T. Goodwin, Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean: Volume 1: The Pre-Reform coinage of the Early Islamic 

Period, Ashmolean Museum, Oxford, 2002, p.15.

د.132

د.133

د.134

احتـوت بعـض الدراهـم النـادرة لعبيداللـه بـن زيـاد التي ضبـت يف درابجـرد عى رمز »شـو« الذي كُتـب مرتن عى 

جانبـي قاعـدة شـعلة النـار عـى ظهر العمـالت، والذي مـن املمكن أنه يشـري إىل مدينة أخـرى تابعة لدرابجرد أسـوة 

بفاسـا وجرهم.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيدوال ي زيياتان :                    = الوجه -١٣٤.د

 .a@·èi!/ الهامش
=  هشت چهل .                    = مدينة بدرابجرد= دا  شو:                  = الظهر

 —/ الهامش. ي٤٨

 .جم ٤٬١الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيدوال ي زيياتان :                    = الوجه -١٣٣.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٧= هفت چهل .                  = درابجرد= دا :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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تتميز بعض دراهم عبيدالله بن زياد النادرة التي ضبت يف حوالن بتأريخها وفًقا لعهد ما بعد موت يزدجرد، ويبدو 

أن هذا التأريخ تم تفضيله يف هذه املدينة نتيجة لالجتهاد الخاص من قبل القامئن عى دار السك فيها.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٣٨.د

 ٣٩ورقم  ٢٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

. هـ٦٠= شست .             = قرب البرصة، غري معلوم= سيوك :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

د.135

د.136

د.137

د.138

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيدوال ي زيياتان :                    = الوجه -١٣٥.د

 .a@·èi!/ الهامش
=  ناو چهل .                   = مدينة بدرابجرد= دا  شو:                 = الظهر

 —/ الهامش. ي٤٩

 .جم ٤٬١الوزن 

كان يعتقد أن الرمز »شو« مل يرد إال عى بعض دراهم درابجرد التي ضبت يف عامي 48ي و49ي، إال أن هذه القطعة 

التي تذكر ألول مرة تشري إىل استمرار إضافة هذا الرمز عى بعض الدراهم النادرة التي ضبت عام 50ي أيًضا.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيدوال ي زيياتان :                    = الوجه -١٣٦.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .ي٥٠= پنچاه .                  = مدينة بدرابجرد= دا  شو:                 = الظهر

 قم/      = الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                    = الوجه -١٣٧.د

 .a@·èi!دييان        /             = الهامش
 .ب ي٣٠=  سيه .              = حوالن= أيالن:            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٣الوزن 
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من املعتقد أن القطعتن د.138 ود.139 ضبتا يف نفس املدينة وقد اختر اسم املدينة عى القطعة د.138.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤١.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٧= هفت پنچا .                        = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

نقود بن زياد التي ضبت يف إصطخر نادرة جًدا، فيا عدى نقود عام 61ه التي تعد أكرثها توفًرا.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤٣.د

 .a@·èi!قم       /     = الهامش
 .هـ٦٢= دو شست .                = جي= جد :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

د.139

د.140

د.141

د.142

د.143

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٣٩.د

 .a@·èi!/ الهامش
يس شست .                   = قرب البرصة، غري معلوم= سيوكان :           = الظهر

 —/الهامش. هـ٦٣= 

 .جم ٣٬٩الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤٠.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٠= شست .             = نرماشري بكرمان= كرمان نار :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤٢.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦١= أيوكو شست .                     = دست ميسان= دشت :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                  = الوجه -١٤٤.د

 .a@·èi!قم        /      = الهامش
 .هـ٦٢= تلني شست .                  = جي= جد :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤٥.د

 .a@·èi!قم        /      = الهامش
 .هـ٦٣= سيچ شست .                  = جي= جد :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤٦.د

 .a@·èi!قم        /      = الهامش
 .هـ٦٧= هف شست .                  = جي= جد :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

مـن املمكـن جـًدا أن »هـف شسـت« التـي كتبـت يف خانة سـنة السـك عى ظهـر هذه القطعـة هي اختصـار »هفت 

شسـت« أي 67، والشـبه الكبـري بـن طريقـة كتابـة التاريخ عى هـذه القطعة والقطعة املشـابهة يف متحف أكسـفورد 

اللتـن ضبتـا بواسـطة قوالـب مختلفـة يـدل عـى أن كتابـة الرقـم األول »هـف« كانـت مقصـودة، ومل تكـن محاولة 
خاطئـة لكتابـة »سـيك« أي ثالثة كـا عى القطعـة د.145.)1(

)1( S. Album and T. Goodwin, Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean: Volume 1: The Pre-Reform coinage of the Early Islamic 

Period, Ashmolean Museum, Oxford, 2002, Coin 298.

د.144

د.145

د.146
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أول مـن ضب النقـود يف الكوفـة هـو عبيداللـه بـن زيـاد، وكان ذلـك يف عـام 62ه. الهـدف من إنشـاء دار السـك يف 

هـذه املدينـة غـري معلـوم، ولكنـه قـد يكون الحاجـة لتوفري مـال للهبات ألهـل الكوفة جـراء عدولهم عـن الثورة مع 

الحسـن بـن عـي،)1( حيـث إن اإلتفاقيـات يف ذلـك الزمـن كثـريًا مـا كانت تنص عـى أن يدفـع طرف األمـوال للطرف 

اآلخـر لعـدة سـنوات. أمـا يف عـام 61ه وهـي السـنة التـي قتـل فيها الحسـن فيبـدو أن ابن زياد مل يتسـّن له إنشـاء 

دار سـك بالرعـة املطلوبـة، فكانـت العطايـا من النقود املسـتوردة مـن البرة أو املناطـق األخرى املقاربـة للكوفة.

يتميـز هـذا اإلصـدار األول مـن دراهـم الكوفة بالعبارة الغريبة التـي أضيفت إىل هامش الوجه، والتي اشـتملت ألول 

مـرة  عـى كلمـة »أپــد« الفارسـية، التـي بالرغم من تكـرر ورودها عـى دراهم كرى الثـاين الساسـانية إال إنها نادًرا 

مـا أضيفـت إىل النقـود اإلسـالمية. قـد يكـون السـبب يف كتابـة هـذه الكلمـة هـو الداللـة عـى جـودة وإتقـان هذه 

الدراهـم، إذ مـن املمكـن أن تكـون ترجمتهـا بالعربيـة »جيـد«، وهـي ترجمـة قـد يـدل عليها اسـتبدال هـذه الكلمة 

بكلمـة »جيـد« العربيـة يف نفـس املوضـع عـى بعـض الدراهـم اإلسـالمية املتقدمـة )القطـع د.8 ود.21 ود.22(. أمـا 

عبـارة »اللـه ريب« املضافـة إىل الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه فمـن املمكـن أنها مـا تبقى مـن العبارة »بسـم الله 

ريب« التـي متيـزت بهـا دراهـم زيـاد بن أيب سـفيان بعـد أن اسـتبدلت أول كلمـة منها بالكلمة »أپــد«.

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 8، ص 166.  )1(

د.147

مـن املعلـوم  أن سـك النقـود العربيـة الساسـانية باسـم مـن سـبق مـن الحـكام قد تكـرر كثريًا وذلـك بعـد عزلهم أو 

موتهـم، ويعـود السـبب يف هـذا إىل اهتـام الحـكام بتوفري النقود أكرث مـن اهتامهم بهيئتها ، خاصـة إن كانت هناك 

حاجـة ملّحـة لتوفـري كمية من النقـود برعة ألهـداف عسـكرية أو عمرانية.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤٧.د

 .  Ôiä@!a)       ازدهار ورخاء= آباداين = ـد پأ/              (الهامش
 .هـ٦٢= دو شست .                  = الكوفة= أكوال :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٧الوزن 
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حتـى اآلن مل يتـم التعـرف إال عـى قطعتـن ضبتـا يف الكوفـة عام 63ه ما يشـري إىل قر زمـن ضب النقود يف ذلك 

العـام، وأن ضب النقـود يف الكوفـة اسـتمر فقـط إىل مطلـع عـام 63ه، ثـم توقـف قرابـة العقد من الزمـن حتى جاء 

بـرش بـن مـروان الذي أعـاد إنشـاء دار الكوفة لرب النقـود يف عام 73ه )القطعـة د.236(.

مـن الراجـح أن دار السـك املؤقتـة يف الكوفـة التـي أسسـها بـن زيـاد قـد نقلـت إىل مدينـة أخـرى وذلك بعـد انقضاء 

الهـدف من إنشـائها.

د.148

د.149

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                  = الوجه -١٤٩.د

 .a@·èi!/ الهامش
 —/الهامش. هـ٦٣= س شست .                  = الكوفة= أكوال :              = الظهر

 .جم ٢٬٥الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٤٨.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٢= دو شست .                  = الكوفة= أكوال :               = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

تـدل النـدرة البالغـة لإلصـدار السـابق )القطعـة د.147( عـى أنـه رسعـان ما تم اسـتبداله بهـذا اإلصدار األكـرث وفرة 

بعـد أن أعيـدت كتابـة البسـملة اإلعتياديـة إىل هامـش الوجه.
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د.151

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥٠.د

 .a@·èi!/            الهامش
 .٢٦= شش ڤيست .                       = يزد= يز :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

تكرر تدوين سنة 26 عى عدد من نقود بن زياد التي ضبت يف مناطق مختلفة )القطعة د.131(، وداللة هذا التاريخ 

مجهولـة، كـا أنـه نظـًرا لالختـالف البائـن يف أسـلوب نقش هذه القطـع اليبدو أنها ضبـت من قبل دار سـك واحدة.

د.150

أضيفت سنة الرضب 
إىل عدد من دراهم  ٢٦

عبيد هللا بن زياد التي 
رضبت يف مدن مختلفة 
مام يشري إىل أن هذه 
السنة مل يكن تدوينها 
عىل الدراهم غري 

بل من الراجح ،  مقصود
أن هذا الرقم كانت له 

ومل يكن ،  داللة خاصة
. يرمز لسنة السك

االختالف الواضح يف 
أسلوب نقش هذه 
الدراهم قد يشري إىل 
أنها سكت من قبل 

 جهات مختلفة

 ١٥٠القطعة 

 ١٣١القطعة 
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 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥١.د

 .a@·èi!/ الهامش
 —/الهامش. هـ٥٦= ش پنچا .                 = يزد= يز :            = الظهر

 .جم ٢٬١الوزن 

تشري هذه القطعة التي تُنرش للمرة األوىل إىل أن عبيدالله بن زياد ضب النقود يف مدينة يزد منذ عام 56ه.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                  = الوجه -١٥٢.د

 .a@·èi!/            الهامش
 .هـ٦٠= شست .            = يزد= يز :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 

د.152

د.153

د.154

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥٣.د

 .a@·èi!/  الهامش
 .هـ٦٢= دو شست .                 = الباب= ببأ :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٣الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥٤.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٩= ناو پنچا .                    = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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وجه هذه القطعة مثري لالهتام، إذ إن نقشه مطابق لنقش دراهم مدينة »سيون« )القطعة د.138( األمر الذي يعزز 

فرضية أن القوالب املستخدمة يف ضب النقود يف مدينة »سيون« قد تم نقشها يف البرة قبل أن ترسل لتستعمل يف 

تلك املدينة، كا أن قالدة الصدر التي عى هذه القطعة مل يبدأ نقشها عى نقود البرة إال يف عام 60ه.

د.155

د.156

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥٧.د

 ٢٧دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦١= أيوك شست .                   = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

أندر نقود بن زياد التي ضبت يف البرة هي نقود عام 64ه.

د.157

د.158

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥٦.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٠= شست .            = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥٥.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٥٩= ناو پنچا .                     = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                   = الوجه -١٥٨.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٤= چهار شست .                       = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                  = الوجه -١٥٩.د

 .—/ الهامش
 .هـ٦٢= دو شست .                 = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٠الوزن 

هـذه قطعـة غريبـة وباألخـص ألنهـا تشـري إىل أنهـا ضبـت يف البـرة عـام 62ه، وهـو عام كانـت فيه دار السـك يف 

البـرة أكـب دار لسـك النقـود يف الدولـة اإلسـالمية، وتقـوم بإنتاج كميـات كبرية من النقـود بدقة وحرفيـة عالية عى 

عكـس هـذه القطعـة ذات الطابـع البـدايئ، مـا يرجـح كونهـا قطعـة غـري رسـمية. إضافة إىل ذلـك كتابة اسـم كرى 

بـداًل مـن الحـكام املسـلمن وعـدم إضافـة البسـملة إىل الهامـش قـد يـدل عـى أنهـا مل تسـك لتسـتعمل يف املناطـق 

اإلسـالمية بـل يف املـدن املجـاورة كاملناطـق الخاضعة لحكـم الرك.

باسم كرى الثاين من غري كتابة عربية

د.159
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 مرحلة عبدالله بن الزبـري 

عـى الرغـم مـن أن عبداللـه بـن الزبـري مل ينفـرد بالخالفـة إال يف عـام 64ه، إال أن النقـود ضبـت باسـمه قبـل هـذا 

العام.

شـهدت هـذه املرحلـة تغـريات كبرية يف السياسـة املتبعـة يف ضب النقود لتتوافـق مع طريقة عمـل الخالفة الجديدة، 

ومـن أهـم هـذه التغـريات االنقطـاع شـبه التـام لسـك الدراهـم يف مدن إقليـم العـراق الشـايل وإقليم جبـال التابع 

لـه، باسـتثناء إنتـاج محـدود جـًدا ومتقطع يف مدينـة جي، وكذلك الحال يف دار السـك يف البرة التي نـادًرا ما ضبت 

الدراهـم، بعـد أن كانـت األكـرث إنتاًجا يف جميع البالد اإلسـالمية. يف املقابل عادت بيشـابور إىل اعتـالء قامئة أكرث املدن 

ضبًـا للنقـود، خاصـة عند إمـرة عمر بن عبيـد الله.

مـن التغـريات املهمـة األخـرى التـى لوحظـت يف هـذه املرحلـة الزيـادة الكبـرية يف سـك الدراهـم يف مـدن كٍل مـن 

خراسـان وكرمـان، والتـي يبـدو أن السـبب فيهـا يرجـع إىل الحاجـة لتجهيـز الجيـوش اإلسـالمية يف معاركهـا مـع الرك 

الخـوارج. ومع 

متيـزت هـذه املرحلـة كذلـك بوجـود تطـورات ملحوظـة يف تصميـم الدراهـم، فباإلضافة إىل التوسـع يف إضافـة الرموز 

واألسـاء البهلويـة إىل الهامش، اسـتبدلت البسـملة مـن عى العديد من اإلصـدارات بعبارات أخرى من أشـهرها »لله 

الحمـد« التـي اتخذهـا عمـر بـن عبيـد اللـه شـعاًرا لـه وأضافهـا إىل نقـوده، كـا أضيف اسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ألول مرة 

إلـى بعـض دراهم هـذه المرحلة.

مـا يميـز هـذه المرحلـة أيًضـا العدد الكبير نسـبًيا مـن الحكام الذين ذكرت أسـماؤهم علـى النقود مقارنـًة بالمراحل 

السـابقة. مـع هـذا فـإن معظـم نقـود هـذه املرحلـة ضبـت باسـم عمر بن عبيـد اللـه وعبدالله بـن خازم وسـلم بن 

زيـاد الـذي اسـتمر ذكر اسـمه عـى الدراهم بالرغـم من عزله عـام 64ه، وكذلك باسـم عبدالله بن الزبـري، الذي يعد 

أكرث خليفـة ضبت باسـمه الدراهم.

وأخيـًرا ال بـد مـن اإلشـارة إلـى بـدء ظهور الدراهـم العربيـة التركية في هـذه الفترة، وهـي نقود يعتقـد أنها ضبت 

مـن قبـل الرك لتقـدم كجزية للمسـلمن نظري الصلـح معهم.
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إن عبداللـه بـن الزبـري هـو ثـاين الحـكام املسـلمن الذيـن أضيـف لقـب أمـري املؤمنـن إىل نقودهـم، ويعتقـد أن هذا 

اللقـب مل يأمـر بـه عبداللـه بـن الزبـري بنفسـه، بـل أضيـف بناء عـى رغبـة عاله الذيـن اسـتعملهم عـى املناطق أو 

خيـار القامئـن عـى دور السـك فيهـا. فلـم يتكـرر هـذا اللقب عـى جميع نقود ابـن الزبـري، إذ َضبت بعـض املناطق 

النقـود باسـم »عبداللـه أمـري املؤمنـن«، وَضبـت مناطـق أخـرى النقـود باسـم »عبداللـه بـن الزبـري«، بينـا َضبت 

مناطـق غريهـا النقـود باسـتعال الصيغتـن املختلفتـن من االسـم.

قوالب استعال  إلعادة  نتيجة  كان  ذلك  أن  الراجح  من  و  القطعتن،  هاتن  عى  وضوح  بكل  61ه  سنة  دّونت 

عبدالله أمري املؤمنن

د.160

د.161

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٠.د

 .a@·èi!م         /        = الهامش. املؤمنني
 .هـ٦١= أيوكو شست .                      = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦١.د

 .a@·èi!م         /        = الهامش. املؤمنني
 .هـ٦١= أيوكو شست .                      = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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خلفيـة قدميـة أنتجـت يف عهـد ابـن زيـاد )القطعـة د.142(، ومـا يؤكـد هـذا هـو أن هاتـن القطعتـن ضبتـا بنفـس 

القالبـن الخلفـي واألمامـي، كـا أن أسـلوب نقـش الظهـر يختلـف بوضـوح عـن أسـلوب نقش نقـود ابن الزبـري التي 

ضبـت يف إصطخـر )القطعـة د.163(، ويشـابه نقـود عبيـد اللـه بـن زيـاد )القطعـة د.142(.

قـد يعـود السـبب يف إعـادة اسـتعال قالـب خلفـي قديـم لـرب هـذه الدراهـم إىل حاجـة املدينـة إلنتـاج النقـود 

برعـة يف ذلـك الوقـت، إال أن القامئـن عـى ضب النقود يبدو أنهـم أرّصوا عى إنتاج قوالب أمامية جديدة ليشـريوا 

بشـكل جـي إىل أن هـذه النقـود ضبـت باسـم عبدالله بـن الزبري.

هـذه القطعـة املهمـة هـي أحـد االكتشـافات الحديثـة، إذ إن تاريـخ ضبهـا هـو عـام 62ه، وهـو مـدّون عليها بكل 

وضـوح، وخالًفـا للدرهمـن السـابقن ال ميكـن أن يكـون القالـب الخلفـي لهـذه القطعـة أحـد القوالـب القدميـة التي 

أنتجـت يف زمـن بـن زيـاد وتـم إعادة اسـتعالها لـرب نقـود عبدالله بـن الزبري، وذلك الختالف أسـلوب نقشـه عن 

نقـود بـن زيـاد، وملطابقتـه ألسـلوب نقـود ابـن الزبـري )القطعـة د.163(، مـا يـدل عـى أنه أنتـج من قبـل الحرفين 

أنفسـهم الذيـن أنتجـوا نقود ابـن الزبري.

االحتـال أن يكـون هـذا التاريـخ دّون بالخطـأ عـى هـذا الدرهم أيًضـا ضعيف، وذلك لظهـور درهم ثـاين كتب عليه 

نفـس التاريـخ وضب بواسـطة قالبـن مختلفـن،)1( مـا يعني أن أكرث من قالـب يحمل نفس التاريخ تـم إنتاجه، وهو 

مـا يقلـل فرص تكـرار الخطأ عى هـذه القوالب.

تشري هذه القطعة إىل بداية سك النقود باسم ابن الزبري يف عام 62ه، وقد تفر سبب إعادة استخدام قوالب عام 61ه 

القدمية دون ما سواها من قوالب األعوام األخرى يف ضب درهمي بن الزبري السابقن )القطعتان د.160 ود.161(، 

إذ البد أن هذه القوالب كانت متوفرة يف دار السك عندما بدأ ضب النقود باسم عبدالله بن الزبري يف العام التايل.

)1( A. H. Baldwin & Sons Ltd, Islamic Coin Auction 25, 10 December 2013, Lot  18.

د.162

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٢.د

 .a@·èi!م         /        = الهامش. املؤمنني
 .هـ٦٢= دو شست .                = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٣.د

 .a@·èi!م         /        = الهامش. املؤمنني
 .هـ٦٣= يس شست .                    = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

بالرغـم مـن وضـوح التاريـخ املـدّون عـى هـذا اإلصدار مـن الدراهـم، إال أن الباحثـن يختلفـون يف قراءتـه، فكثريًا ما 

يُقـرأ 66ه وذلـك لتوافقـه بشـكل أكـب مـع تاريـخ خالفـة ابـن الزبري التـي مل تبـدأ إال يف 64ه. ولكن يجـب القول إن 

احتـال أن يكـون التاريـخ بالفعـل 63ه هـو احتـال وجيـه، وذلك بعد أخـذ القطعة د.162 السـابقة بعـن االعتبار، 

وأيًضـا لعـدم وجـود نقـود لعبيداللـه بن زيـاد ضبت يف هـذا العـام يف إصطخر.

قـد تـدل نقـود عبداللـه بن الزبـري التي ضبت يف إصطخـر عى أن هذه املدينـة وكا جرى يف مدن أخـرى )القطعتان 

د.171 ود.172( قـد خلعـت يزيـد بـن معاويـة يف أواخـر عـام 62ه. ومل تعـد يف حكمـه إال يف أواخـر عـام 63ه أو يف 

عـام 64ه، وذلـك لعـدم وجـود نقـود باسـم ابـن الزبـري ضب إصطخـر عـام 64ه، يف حـن يوجـد درهم بالـغ الندرة 

لعبيداللـه بـن زيـاد ضب إصطخـر عـام 64ه. أما لقـب »أمري املؤمنن« والـذي أضيف إىل نقود ابـن الزبري قبل موت 

يزيـد بـن معاويـة وفـق هـذه الفرضيـة فمـن املمكـن أنـه أضيـف اجتهـاًدا مـن قبـل أهـل إصطخـر ومل يأمر بـه ابن 

الزبـري، إذ إن العديـد مـن املـدن مل تضـف لقـب »أمـري املؤمنن« السـم عبداللـه بن الزبـري بعد موت يزيد، ما يشـري 

إىل أن هـذا األمـر توقـف عـى اجتهـاد القامئن عـى ضب النقـود يف كل مدينـة عى حدة.

التاريخ املدّون عى هذه القطعة واملوافق لسنة 62ه هو اآلخر ال ينسجم مع فرة حكم عبدالله بن الزبري تاريخًيا، 

التي  القدمية  القوالب  أحد  هو  القطعة  لهذه  الخلفي  القالب  أن  يبدو  ال  ود.161  د.160  للقطعتن  خالًفا  ولكن 

مدينة يف  التي ضبت  األخرى  الزبري  ابن  نقود  من  للعديد  مطابق  نقشه  أسلوب  ألن  وذلك  استعالها،  إعادة  تم 

د.163

د.164

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٤.د

 .a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
 .ي٥١= أيو پنچا .                     = درابجرد= دا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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درابجـرد، والقطعـة د.165 خـري مثـال عـى ذلـك، وهـذا نقـش فـج متيزت بـه بعض نقـود ابـن الزبري التـي ضبت يف 

هـذه املدينـة، وهـو مخالـف ألسـلوب النقـش املتقن الـذي اتّصفت بـه عموًمـا نقود مدينـة درابجـرد األخرى.

إضافـًة إىل مـا سـبق البـد أن نشـري إىل أن وجـه هـذه القطعـة قـد ضب بنفـس القالـب املسـتخدم يف ضب بعـض 

دراهـم سـنة 56ي )القطعـة د.165(، وبالرغـم مـن وضـوح تاريـخ 51ي املـدّون عـى هـذه القطعـة إال أنهـا ضبـت 

بعـد القطعـة د.165، أي يف عـام 56ي أو يف مـا بعـده، وهـو مـا يدل عليه ظهور كسـور يف القالـب األمامي يف منطقة 

الهـالل فـوق التـاج والجنـاح األيـر عـى هـذا الدرهـم مل تكن موجـودة وقـت ضب القطعـة د.165. بنـاء عى ذلك 

البـد أن التاريـخ 51ي املـدّون عـى هـذه القطعـة كُتـب عـن طريـق الخطـأ، أو أن املقصود منـه كان 59ي.

يالحـظ أن يف زمـن ابـن الزبـري أنتجـت أعـداد كبـرية مـن النقـود مبعايري أقل مـن تلك املتعـارف عليهـا يف دور الرب 

الكبـرية كدرابجـرد، وقـد يرجـع السـبب يف هـذا إىل توظيـف أعـداد مـن الحرفيـن أقـل مهـارة إلنتـاج أكـب قـدر مـن 

النقود.

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٦.د

 .a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
 .ي٥٤= چه پنچا .                     = جرهم= دا ج :              = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

استمرت درابجرد واملدن التابعة لها يف إنتاج النقود ذات الجودة العالية.

د.165

د.166

د.167

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٥.د

 .a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
 .ي٥٣= يس پنچا .                     = درابجرد= دا :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٧.د

 .a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
 .ي٦٠= شست .             = جرهم= دا جه :             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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غالًبا يرمز حرف »پ« الذي كُتب قبل البسملة إىل اسم »پیروز« )القطعة د.172(.

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٩.د

 )   بفر(               a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
= ش شست .                 = جريفت بكرمان= كرمان جي :                = الظهر

 —/الهامش. هـ٦٦

 .جم ٣٬٤الوزن 

كُتبت أحرف »بفر« باملقلوب يف الربع الثالث من هامش الوجه.

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٧٠.د

 “!” ٤٨دمغة رقم ). بفرويي(           a@·èi!/ الهامش. املؤمنني

. هـ٦٧= هفت شست .                    = كرمان ناوجي:                 = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

تكـررت هـذه الكلمـة الفارسـية التـي ُقرأت يف السـابق »بپـروى« عى الغالبيـة العظمى مـن نقود عبداللـه بن الزبري 

ومصعـب بـن الزبـري التـي ضبت يف مـدن كرمان املختلفة، وسـوف نقوم برجمتهـا وذكر الهدف املحتمـل من كتابتها 

عنـد رشح القطعة د.172.

النـوع الثـاين مـن نقـود عبداللـه بـن الزبـري مل يحتـو عى لقب »أمـري املؤمنن«، وذكر اسـم ابـن الزبري عليـه بالطريقة 

االعتيادية.

عبدالله بن الزبري

د.168

د.169

د.170

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٦٨.د

 .a@·èi!)  پ/     (الهامش. املؤمنني
پنچ .                    = سريجان بكرمان= كرمان ساكن :                  = الظهر

 —/الهامش. هـ٦٥= شست 

 .جم ٣٬٠الوزن 
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يبـدو أن البدايـة الفعليـة لـرب نقـود عبداللـه بـن الزبري يف إقليم كرمـان كانت يف عـام 63ه، إذ إنـه مل يذكر وجود 

إال درهمـن باسـم ابـن الزبـري دّون عليهـا عام 62ه مـن املمكن أنهـا ضبا باسـتعال قوالب قدمية.

يتميـــز هـــذا الدرهـــم بعبـــارة غريبـــة كتبـــت عـــى هامـــش وجهـــه، إذ كتـــب »اللـــه« يف الربـــع األول دون البســـملة، 

ـــع الثـــاين فكتـــب »أڤـــد« والتـــي تعنـــي جيـــد باللغـــة البهلويـــة، وهـــي كلمـــة كانـــت شـــائعة عـــى نقـــود  أمـــا يف الرب

كـــرى الثـــاين الفارســـية ومل تـــرد إال يف حـــاالت شـــاّذة عـــى النقـــود اإلســـالمية )القطعـــة د.238(، أمـــا الكلمـــة 

ـــان،  ـــرى يف كرم ـــري األخ ـــن الزب ـــود اب ـــى نق ـــررت ع ـــي تك ـــى الت ـــة املعن ـــة املجهول ـــس الكلم ـــي نف ـــا، وه ـــي تلته الت

ـــه يف  ـــرق لرشح ـــوف نتط ـــا س ـــو م ـــخص، وه ـــم لش ـــا اس ـــى أنه ـــدل ع ـــا ي ـــا م ـــة »آن« إليه ـــت بإضاف ـــد ختم فق

ـــم د.172. ـــة رق ـــة التالي ـــن القطع ـــث ع ـــرض الحدي مع

ـــة  ـــذه القطع ـــام 63ه. ه ـــوات ع ـــت يف أن ـــي ضب ـــري الت ـــن الزب ـــه ب ـــم عبدالل ـــن دراه ـــاين م ـــدار الث ـــو اإلص ـــذا ه ه

ـــت  ـــه« كتب ـــة »الل ـــدو أن كلم ـــن هامـــش الوجـــه، ويب ـــاين م ـــع الث ـــت يف الرب ـــة كتب ـــارة غريب ـــوت عـــى عب ـــا احت أيًض

ـــا  ـــه« ورد عـــى هـــذا الدرهـــم م ـــة »الل ـــد كلم ـــارة. بع ـــاين للعب ـــع الث ـــى يّتســـع الرب ـــة »بســـم« حت ـــة كلم دون إضاف

ـــري  ـــي الزب ـــم ابن ـــت باس ـــي ضب ـــان الت ـــم كرم ـــود إقلي ـــى نق ـــررت ع ـــي تك ـــة الت ـــم الكلم ـــاح لفه ـــه املفت ـــدو أن يب

ـــل  ـــم الكام ـــه االس ـــد بأن ـــا يعتق ـــو م ـــان« وه ـــروز بفروي ـــه »پی ـــب علي ـــد كُت ـــع د.170 ود.174 ود.194(، فق )القط

للمســـؤول عـــن ضب النقـــود يف إقليـــم كرمـــان يف عهـــد عبداللـــه بـــن الزبـــري. إن اســـم »پیـــروز« هـــو أحـــد 

ـــف هـــذا االســـم كلقـــب  ـــد أضي ـــى اســـم »منصـــور« العـــريب، وق ـــوازي يف املعن ـــة، وهـــو ي األســـاء الفارســـية املعروف

ـــان د.318 ود.319( ، ولكـــن مـــن الراجـــح  ـــن لقيـــط )القطعت ـــه نقـــود عمـــر ب ـــكّام، وهـــو مـــا اشـــتهرت ب لبعـــض الُح

ـــه  ـــر حـــرف األول من ـــه تكـــرار ذك ـــدل علي ـــا ي ـــر عـــى هـــذا الدرهـــم كاســـم ال كلقـــب، وهـــو م ـــد ذك ـــروز« ق أن »پی

ـــة  ـــة د.168(، إضاف ـــان )القطع ـــدن كرم ـــت يف م ـــي ضب ـــري الت ـــن الزب ـــه ب ـــود عبدالل ـــض نق ـــى بع ـــاريس ع »پ« الف

ـــة الفارســـية  ـــادة تُلحـــق باســـم األب أو اللقـــب يف اللغ ـــد أضيفـــت إىل آخـــره »آن« وهـــي زي ـــاين ق إىل أن االســـم الث

ـــة  ـــزال دارج ـــي الت ـــة والت ـــية املعروف ـــاء الفارس ـــد األس ـــا أح ـــو أيًض ـــي« وه ـــو »بفروي ـــم األب فه ـــا اس ـــة. أم القدمي

ـــذا. ـــا ه ـــى يومن حت

د.171

د.172

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوپريان :                   = الوجه -١٧١.د

 )   أڤد بفرويان(                             a!/ الهامش
. هـ٦٣= س شست .                 = كرمان أنوات:                 = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوپريان :                   = الوجه -١٧٢.د

 )   پیروز بفرويي= پريوچ بفرويان (                     a!/ الهامش
. هـ٦٣= س شست .                 = كرمان أنوات:                  = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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مـن الراجـح أن اسـم »بفرويـي« الـذي ورد ذكـره عـى معظـم نقـود كرمـان هـذه كان نتيجـة الشـتهار املسـؤول عن 

ضب النقـود يف ذلـك اإلقليـم باسـم والـده الـذي قد يكون واحًدا من الشـخصيات الهامة املشـهورة يف زمانه، فتوسـع 

هـذا املسـؤول يف ذكـر اسـمه عـى النقـود إمـا لضعـف سـلطة عال ابـن الزبري عـى كرمان أو النشـغالهم عنـه بأمور 

أخـرى كقتـال الخوارج.

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                 = الوجه -١٧٣.د

 ٤٨دمغة رقم ). پیروز بفرويي= پريوچ بفرويان (                     a!/ الهامش

”!“ 
 —/الهامش. هـ٦٥= پنچ شست .                   = كرمان:          = الظهر

 .جم٣٬٩الوزن 

استمر ضب هذا النوع النادر من دراهم ابن الزبري يف كرمان، بعد أن ُعدل عليه اسم الزبري.

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                 = الوجه -١٧٤.د

 “!” ٤٨دمغة رقم ). بفرويي(           a@·èi@!/ الهامش

= هفت شست .                   = نرماشري بكرمان= كرمان نار :              = الظهر
 —/الهامش. هـ٦٧

 .جم٣٬٧الوزن 

كتـب اسـم »بفرويـي« يف الربـع الثـاين مـن هامـش الوجـه، وهـو مـا تكرر عـى أغلب نقـود عبداللـه بن الزبـري التي 

ضبـت يف مناطـق كرمـان. أمـا اسـم عبداللـه بـن الزبـري الـذي كتـب يف خانـة اسـم الحاكـم مقابـل رأس كـرى فلـم 

يضـف إليـه لقـب »أمـري املؤمنـن«، والسـبب يف ذلـك غـري معلوم.

كُتـب اسـم »بفرويـي« ناقًصـا بصيغـة مشـابهة لطريقة كتابتـه عى القطعـة د.169. ومـن املالحظ أيًضـا إضافة كلمة 

»خـوره« إىل الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه وهـو أمـر ينـدر أن يتكـرر عـى نقـود عبدالله بـن الزبري خالًفـا لنقود 

أخيـه مصعـب التـي ضبـت يف كرمان وأضيفـت هذه الكلمـة إىل أغلبهـا )القطعتـان د.194 ود.196(.

د.173

د.174

د.175

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                 = الوجه -١٧٥.د

 )خوره)              (بفر(        a@·èi@!/ الهامش
 .هـ٦٩= ناو شست .                  = كرمان كار:              = الظهر

 —/الهامش
 .جم٣٬٩الوزن 
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بـدأ ضب النقـود يف زمـن عبداللـه بـن الزبـري يف مدينـة أردشـري خـره عـام 65ه، وذلـك بعد طـول انقطـاع. وما مييز 

اإلصـدار األول لنقـود ابـن الزبـري التـي ضبـت يف هـذه املدينـة هـو كتابـة الرجمـة الحرفيـة السـمه عليهـا، فكتـب 

»عبداللـه ي بنـو ي زبـري«.

كذلـك تتميـز نقـود أردشـري خـره التابعـة البـن الزبـري بإضافـة الرقم »اثنـن وعرشيـن« إىل الربـع الثالث مـن هامش 

الوجـه وهـو أمـر مجهـول الداللة.

يختلـف أسـلوب نقـش هـذا اإلصـدار مـن نقـود ابـن الزبـري اختالًفـا واضًحـا عـن أسـلوب نقـش نقـوده األخـرى التي 

ضبـت يف نفـس املدينـة يف السـنوات الالحقـة )القطعـة د.179(.

ضبـت هـذه القطعـة يف أردشـري خـره عـام 65ه وبنفس أسـلوب نقـش الدراهـم التي ضبـت يف السـنوات الالحقة 

)القطعـة د.179( خالًفـا للقطعـة السـابقة، ولكـن مـن الراجـح أن هـذه القطعة قد ضبـت يف عـام 66ه مبارشة بعد 

إعـادة إنشـاء دار أردشـري خـره لسـك النقـود، وقـد نُسـخت البيانات التـي عليها مبـا فيها السـنة والطريقة الّشـاذة يف 

كتابـة اسـم الحاكـم مـن نقـود ابـن الزبري التـي ضبت يف العـام السـابق لها، والقطعـة التاليـة ترجح هـذه الفرضية.

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي بنو ي زوبري :                     = الوجه -١٧٨.د

 )٢٢= دو ڤيست (                    a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٦= ش شست .                 = أردشري خره= أرت :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 

د.176

د.177

د.178

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي بنو ي زوبري :                     = الوجه -١٧٦.د

 )٢٢= دو ڤيست (                   a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٥= پنچ شست .                    = أردشري خره= أرت :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي بنو ي زوبري :                     = الوجه -١٧٧.د

 )٢٢= دو ڤيست (                       a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٥= پنچ شست .                   = أردشري خره= أرت :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 
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هـذا الدرهـم الفريـد هـو الوحيـد الـذي ضب يف عام 66ه واشـتمل عى كتابـة الرجمـة الحرفية السـم الحاكم عليه 

أسـوة بدراهـم السـنة السـابقة، ويشـري هـذا الدرهـم إىل اسـتمرار ضب هـذا النوع من النقـود يف أردشـري خره حتى 

مطلـع عـام 66ه، حـن تم اسـتبداله باإلصـدار اآلخر )القطعـة د.179(.

الشـبه يف أسـلوب نقـش هـذا الدرهـم ودرهـم الخوارج الـذي ضب يف نفـس العام )القطعـة د.279( واضـح جًدا إىل 

مـدى يجعـل افـراض أن مـن نقـش قوالـب السـك للقطعتـن هـو الحـريف نفسـه، وانقطـاع النقـود التـي متيـزت بهذا 

النقـش بعـد ضب دراهـم الخـوارج قـد يدل عى إتالف دار السـك يف أردشـري خـره أو قتل الحرفين فيهـا، األمر الذي 

اشـتهر بـه الخـوارج يف ذلـك الزمـن. لذلـك يعـود السـبب يف تغري أسـلوب نقـش الدراهم يف مدينة أردشـري خـره عام 

66ه إىل احتـالل هـذه املدينـة مـن قبـل الخـوارج يف هذا العـام، والذين من املمكن انهـم دمروا دار السـك فيها بعد 

أن ضبـت لهـم النقـود )القطعـة د.279(، وذلـك قبـل أن تتـم اسـتعادة املدينة منهم غالًبـا من قبل املـهلــب بن أيب 

صفـرة يف نفـس العـام،)1( ويتـم إحضـار حرفين جـدد لرب الدراهـم فيها.

بعـد إعـادة تأسـيس دار السـك يف أردشـري خـره أُضيـف اسـم الحاكـم »عبداللـه بـن الزبـري« إىل النقـود بالطريقـة 

املعتـادة. التقليديـة 

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                   = الوجه -١٨٠.د

 )٢٢= دو ڤيست (                     a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٧= هفت شست .                    = توج= تأرت :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

ُضبت النقود يف مدينة توج التابعة ألردشري خره ألول مرة يف زمن عبدالله بن الزبري يف عام 67ه.
إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 8، ص 286.  )1(

د.179

د.180

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                  = الوجه -١٧٩.د

 )٢٢= دو ڤيست (                       a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٦= شش شست .                    = أردشري خره= أرت :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                   = الوجه -١٨١.د

 )م(            a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٦= ش شس .              = يزد:           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

كُتـب اسـم املدينـة »يـزد« بشـكل كامل عـى هذه القطعـة النادرة، خالًفـا للرمز »يـز« املتعارف عليه عـى بقية نقود 

هـذه املنطقـة، ويعـزى سـبب هـذا إىل أن الحرفيـن الذيـن اسـتعملوا لسـك النقـود يف هـذه املدينة بعـد انقطاع دام 

لعـدة سـنوات مل يكونـوا ممـن عمـل بها مسـبًقا، فلم يكونـوا عى درايـة بالرمز املناسـب لها.

وجـود حـرف »م« البهلـوي يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه، واملشـابه لحـرف »م« الـذي أضيـف إىل الربع األول 

مـن هامـش وجـه دراهـم إصطخـر التابعـة البـن الزبـري )القطعـة د.163( قـد تكـون لـه دالالت هامـة تتعلـق بإدارة 

دار السـك يف يـزد يف تلـك الفـرة.

 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                   = الوجه -١٨٢.د

 )م(            a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٦= ش شست .                 = يزد= يز :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 

ظهـرت مؤخـًرا دراهـم قليلـة باسـم عبداللـه بـن الزبري ُضبـت بيزد سـنة 66ه، ومل تكن معلومة مسـبًقا. تشـري هذه 

القطـع باإلضافـة إىل القطعـة السـابقة إىل بـدء ضب النقـود يف يزد باسـم عبدالله بن الزبري يف عام 66ه. يشـرك هذا 

الدرهـم مـع الدرهـم السـابق )القطعـة د.181( بقالـب الوجـه، إال أن الظهـر ُضب بقالـب مختلـف تم عليـه تعديل 

رمـز املدينـة »يـز«، وهـو مايشـري إىل رسعة تـدارك الخطـأ يف كتابة اسـم املدينة عى القطعة السـابقة رقـم د.181.

د.181

د.182
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 .عبد هللا بن الزبري= أپدوال ي زوبريان :                   = الوجه -١٨٣.د

 )م(            a@·èi!)        هش/         (الهامش
 .هـ٦٩= نو شست .               = يزد= يز :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

تختلـف هـذه القطعـة عـن القطعتـن السـابقتن باإلسـلوب، كـا أنهـا احتـوت عـى إضافـة حـريف »هـش« إىل الربع 

األول مـن هامـش الوجـه.

 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاال :                   = الوجه -١٨٤.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٥= پنچ شست .                   = البرصة= بچال :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

يعـد هـذا الدرهـم أول النقـود التـي ُضبت باسـم عمر بـن عبيدالله، وقـد ُضب يف البرة عـام 65ه. بالرغم من أن 

الدراهـم املشـابهة لهـذه القطعـة التـي تم نرشها حتـى اآلن تُعد عى أصابع اليـد الواحدة، إال أنها ضبت باسـتخدام 

قوالـب سـك مختلفـة، وهـو مـا يدل عـى أن البيانـات التي كُتبت عى هـذا الدرهم صحيحـة تاريخًيا، وأنـه مل يُرب 

باسـتعال قوالب قدمية.

يُعد هذا الدرهم دلياًل عى أن عمر بن عبيدالله قد توىل إمارة البرة لفرة وجيزة يف سنة 65ه.

عمر بن عبيدالله بن معمر

د.183

د.184
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 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاالان :                   = الوجه -١٨٥.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٥= پنچ شست .                   = كرمان:          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٢الوزن 

ُضبـت النقـود باسـم عمـر بـن عبيدالله أيًضـا يف كرمان عـام 65ه، وذلك إما لتويل عمـر إمارة كرمـان، أو ألن كرمان 

كانـت تابعًة سياسـًيا للبرة التـي حكمها عمر.

تتميـز نقـود عمـر بـن عبيداللـه التـي ضبـت عـام 65ه باسـتمرار كتابـة البسـملة عليهـا خالًفـا لبقيـة نقـوده، كـا 

متتـاز نقـود كرمـان التابعـة لـه بوجـود ذات الرمـز الـذي نُقش سـابًقا يف الربـع الثالث مـن هامش وجه بعـض دراهم 

بيشـابور التـي ُضبـت عـام 50ه )القطعـة د.39(.

 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاالان :                   = الوجه -١٨٦.د

 !@á‡®a/ الهامش
 .هـ٦٨= هشت شست .                    = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

فيـا عـدا اإلصداريـن السـابقي الذكـر، تتميز جميـع دراهم عمر بـن عبيدالله بعبـارة »لله الحمد« بداًل من البسـملة 

يف الربـع الثاين مـن هامش الوجه.

 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاالان :                   = الوجه -١٨٧.د

 ٤٠ورقم  ١٤دمغة رقم . !@á‡®a/ الهامش

 .هـ٧٠= هفتات .               = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

من الالفت للنظر وجود حرف »م« البهلوي يف الربع األول من هامش ظهر هذه القطعة، وهو حرف متت إضافته

د.185

د.186

د.187

د.188

 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاالان :                   = الوجه -١٨٨.د

 !@á‡®a/ الهامش
 .هـ٦٩= ناو شست .                   = إصطخر= ست :           = الظهر

 )م/       (الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 
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باستمرار لنقود عبدالله بن الزبري التي ُضبت سابًقا يف نفس املدينة )القطعة د.163(.

 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاالان :                    = الوجه -١٨٩.د

 !@á‡®a)       دودان/           (الهامش
 .هـ٧٠= هفتات .                    = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

كُتـب يف الربـع األول مـن هامـش الوجـه كلمـة »دودان«، والتـي يبـدو أنهـا اسـم ألحد املسـؤولن عـن ضب النقود، 

حيـث متـت إضافتهـا أيًضـا لفلـوس عمر التي ضبـت يف نفـس املدينـة )القطعتـان ف.12 وف.13(.

أضيف هالل صغري ونقطة إىل الربع الثالث من هامش الوجه.

 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاالان :                    = الوجه -١٩١.د

 ٣٩ورقم  ١٤دمغة رقم . !@á‡®a/ الهامش

 .هـ٧٠= هفتات .                   = أردشري خره= أرت :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

مصعب بن الزبري

د.189

د.190

د.191

د.192

 .عمر بن عبيد هللا= أومر ي أوبيتاالان :                    = الوجه -١٩٠.د

 !@á‡®a/ الهامش
 .هـ٧٠= هفتات .                   = أردشري خره= أرت :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .مصعب بن الزبري= موچأپو ي زوبريان :                  = الوجه -١٩٢.د

 a@Èjèy@@@@@@@k»ófl!/ الهامش
 .هـ٦٦= ش شست .                   = البرصة= بچال :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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تُشـكّل هـذه القطعـة النسـخة الثانيـة املعلومـة مـن هـذا النـوع مـن دراهـم مصعب بـن الزبـري، والذي بـدوره يعد 

أول النقـود التـي ُضبت باسـمه.

يتمتـع هـذا اإلصـدار بتغيـريات جلّيـه للعبـارة املذكـورة عـى هامش الوجه، حيث اسـتبدلت البسـملة باسـم مصعب 

الـذي كتـب بالعربيـة وأضيفـت له عبارة »حسـبه اللـه« يف الربع الثالث من هامـش الوجه، ليصبح هـذا اإلصدار أول 

النقـود اإلسـالمية التـي يضاف إليها اسـم الحاكـم ممجًدا باللغـة العربية.

خالًفـا للعملـة السـابقة مل تتـم إزالـة البسـملة مـن عـى هـذه القطعـة، بـل أبقى عليهـا يف موضعهـا املعتـاد يف الربع 

الثـاين مـن هامـش الوجـه، وأضيـف اسـم »مصعـب« إىل الربـع الثالث مـن الهامش.

مـن الجائـز أن إضافـة اسـم »مصعـب« بالعربيـة لهامـش وجـه نقود مدينة دسـت ميسـان كان مـن منطلـق االلتزام 

بسياسـة كتابـة اسـمه عـى نقـوده والتـي بـدأ العمل بهـا عنـد ضب دراهم البـرة )القطعـة د.192(.

 .مصعب بن الزبري= موچأپو ي زوبريان :                  = الوجه -١٩٤.د

 )خوره)             (بفرويي(           a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٩= نچ شست .                  = كرمان أنو:           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

كا هو حال نقود عبدالله بن الزبري التي ضبت يف كرمان، تكررت إضافة اسم »بفرويي« إىل نقود مصعب بن الزبري

د.193

د.194

 .مصعب بن الزبري= موچأپو ي زوبريان :                  = الوجه -١٩٣.د

 k»ófl@@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٦٧= هفت شست .                 = دست ميسان= دش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 
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التـي ضبـت يف نفـس اإلقليـم، ولكـن خالًفـا لنقـود أخيـه، احتـوت أغلـب نقـود مصعـب عى الكلمـة »خـوره« التي 

أضيفـت إىل الربـع الثالـث مـن هامش الوجـه )القطعـة د.175(. 

 .مصعب بن الزبري= موچأپو ي زوبريان :                  = الوجه -١٩٥.د

 “!” ٤٨دمغة رقم ). بفرويي(            a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٩= نچ شست .                 = كرمان نات:              = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

نادًرا ما تفتقر نقود كرمان التابعة ملصعب بن الزبري لكلمة »خوره« يف الربع الثالث من هامش الوجه.

تكرر حرف »الراء« البهلوي بالخطأ باسم »بفرويي« عى هذه العملة.

الحارث بن عبدالله

د.195

د.196

د.197

 .مصعب بن الزبري= موچأپو ي زوبريان :                  = الوجه -١٩٦.د

 “!” ٤٨دمغة رقم ). خوره)             (بفررويي(           a@·èi!/ الهامش

= أيو هفتات .                     = نرماشري بكرمان= كرمان نار :             = الظهر
 ش—/ الهامش. هـ٧١

 .جم ٤٬١الوزن 
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تُشـكل عبـارة »بسـم اللـه ربنـا« املذكـورة عـى هامـش وجـه هـذا الدرهـم مثـااًل آخـر عـى محـاوالت تطويـر عبارة 

»بسـم اللـه ريب« التـي أضافهـا زيـاد بن أيب سـفيان إىل نقـوده، ويبـدو أن الهدف من هـذا التعديل هو تسـهيل متييز 

النقـود التـي ٌسـكّت من قبـل الحارث.

قـد يكـون الهـدف مـن اسـتبدال صيغـة املفـرد بصيغـة الجمـع يف »ربنـا« هـو جعـل البسـملة أكـرث شـمولية فيكـون 

املقصـود منهـا »بسـم اللـه رب املسـلمن«، كـا ميكـن أن يكـون الهدف منـه إظهـار تواضع الحـارث بـن عبدالله بأن 

يعـب عـن نفسـه املفـردة بصيغـة الجمع.

يعــد درهــم عبدامللــك بــن عبداللــه هــذا أول النقــود التــي نقــش عليهــا اســم الرســول محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ذلــك عــام 

66ه. النقــود األخــرى التــي كان يشــتبه أنهــا أول مــا أضيــف اســم الرســول ملسو هيلع هللا ىلص إليهــا هــي فلــوس فلســطن، إال أن 

الــرأي األرجــح أن فلــوس فلســطن ضبــت فيــا بعــد يف زمــن عبدامللــك بــن مــروان كأحــد أنــواع نقــود الخليفــة 

الواقــف.

ضبت النقود باسم عبدامللك بن عبدالله فقط يف عامي 66 و67ه.

عبدامللك بن عبدالله

د.198

د.199

 .الحارث بن عبد هللا= هالتو ي أڤدوالان :                = الوجه -١٩٧.د

 b‰iä@@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٦٥= پنچ شست .                 = دست ميسان= دشت :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٥الوزن 

. عبد امللك بن عبد هللا= أڤدوملليچو ي أڤدوالان :                    = الوجه -١٩٨.د

 a@@@@@@fiÏéä@á‡´@@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٦= شش شست .                   = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 

. عبد امللك بن عبد هللا= أڤدوملليچو ي أڤدوالان :                    = الوجه -١٩٩.د

 a@@@@@@fiÏéä@á‡´@@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٧= هفت شست .                   = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٣الوزن 
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أضـاف طلحـة العبـارة املميـزة »طلحـة لله« إىل نقـوده بداًل من البسـملة، وتعني هـذه العبارة أن أعـال طلحة كلها 

يف سـبيل اللـه، هـذا باإلضافـة إىل الهـدف اآلخـر منها وهو تسـهيل متييز النقـود التي ضبت باسـمه عن غريها.

تُعـد نقـود هـذا اإلصـدار، والتـي ُضبـت سـنة 65ه، ومل تكتشـف إال يف السـنوات القليلة املاضيـة، أندر النقـود التي 

ضبـت باسـم طلحة بـن عبدالله.

 .طلحة بن عبد هللا= تلها ي أڤدوالان :                 = الوجه -٢٠٢.د

 †›a@ÚÄz!/ الهامش
 .هـ٦٦= ش شست .                    = سجستان= سك :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

ُضبـت النقـود باسـم طلحـة أيًضـا يف عـام 66ه، وهـو عـام أصبـح جامـًدا عـى نقـود سجسـتان فيـا بعـد، ومل يتـم 

تغيـريه إمـا حتـى عهـد عبدالعزيـز بـن عبداللـه بن عامـر الذي عـّدل التاريـخ يف أواخر سـنة 68ه )القطعـة د.205(، 

أو حتـى مـا بعـد عهـد عبداللـه بن عـي )القطعـة د.203(.

طلحة بن عبدالله

د.200

د.201

د.202

 .طلحة بن عبد هللا= تلها ي أڤدوالان :                 = الوجه -٢٠٠.د

 †›a@ÚÄz!/ الهامش
 .هـ٦٤= چهار شست .                    = سجستان= سك :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

 .طلحة بن عبد هللا= تلها ي أڤدوالان :                 = الوجه -٢٠١.د

 مرتني ١٤دمغة رقم . †›a@ÚÄz!/ الهامش

 .هـ٦٥= پنچ شست .                    = سجستان= سك :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 
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كان يعتقـد يف السـابق أن اسـم الحاكـم املذكـور عـى هذه القطعة هـو »عبدالله بـن عريق«، والسـبب يف هذا يرجع 

إىل أن اسـم األب والـذي كُتـب »عليـكان« بالفارسـية قـد اشـتمل عـى حـرف »كــ« إضايف مـا صّعب عمليـة القراءة 

السـليمة لالسـم، خاصـة عـى القطـع املقروضـة التـي تم اكتشـافها ودراسـتها سـابًقا، ومل تكـن العبارة املشـتملة عى 

اسـم األب يف الهامـش واضحـة عليهـا. أمـا القطعة املعروضة هنا فاسـم األب من املمكن قراءتـه بالعربية بكل وضوح 

يف الربـع الثـاين مـن هامـش الوجـه. وتعـد هـذه القطعـة أوضـح النسـخ التـي تـم نرشهـا حتـى اآلن من هـذا النوع 

النـادر مـن الدراهم.

يبـدو أن إضافـة حـرف »كَــ« البهلـوي إىل اسـم والد الحاكم »عـي« كانت نتيجة لطريقة لفظ اسـم »عي« بالفارسـية 

يف ذلـك الزمـن املتقـدم، إذ إنـه مـن املمكن أن »عي« كان يُلفظ »عليك« بسـبب ثقل لسـان العجـم، وهو ما انعكس 

عـى طريقة كتابة االسـم.

إن الحاكـم الـذي ضبـت باسـمه هـذه الدراهـم هـو عبداللـه بـن عـي بـن عـدي بـن حارثـة العبشـمي، أول والة 

عبدامللـك بـن مـروان عـى سجسـتان، وذلـك عـام 72ه أو 73ه، والـذي مالبـث أن ُعـزل سـنة 73ه، فضمـت واليـة 
سجسـتان إىل أميـة بـن عبداللـه الـذي والهـا ابنـه عبداللـه.)1(

قد يكون السبب يف رسعة عزل هذا الحاكم هو أنه كان مذموًما غري مرغوبًا فيه من قبل الناس.)2( وتشكل دراهمه أول 

الدراهم اإلسالمية الرسمية التي مل يذكر اسم الله عليها منذ أن اعتمدت البسملة عى الدراهم يف السابق.

خليفة بن خياط الشيباين، تاريخ خليفة بن خياط، الطبعة الثانية، دار القلم، بريوت، ص 295.  )1(

أحمد بن يحيى الَباَلُذري، جمل من أنساب األرشاف، الطبعة األوىل، دار الفكر، بريوت، ج 9، ص 382.  )2(

عبدالله بن عي

د.203

 .عبد هللا بن عيل= أڤدوال ي أليكان :                  = الوجه -٢٠٣.د

 Ô‹«@Âi/ الهامش
 .هـ٦٦= ش شست .                    = سجستان= سك :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 
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األمـر اآلخـر املثـري لالنتبـاه يف هـذا اإلصـدار مـن النقـود هو أنـه أُرخ باسـتعال السـنة الجامـدة 66ه وذلـك يف عام 

72ه أو 73ه، بالرغـم مـن سـك نقـود عبدالعزيـز بـن عبداللـه املؤرخة بعامـي 68ه و69ه يف سجسـتان )القطعتان 

د.205 ود.206(، وهـو ماقـد يشـري إىل أن سجسـتان مل تتوقـف عـن اتبـاع سياسـة التاريـخ الجامـد عـى النقـود التي 

ضبـت بهـا حتـى عـام 72ه، وأمـا نقـود عبدالعزيـز بـن عبداللـه املؤرخـة بسـنة 68ه و69ه فمـن املمكـن أنهـا مل 

تـرب يف مدينـة سجسـتان نفسـها، بـل ضبـت بإحـدى املدن األخـرى التابعـة لهـا إداريًا.

أضـاف عبدالعزيـز اسـم اللـه »العزيـز« إىل دراهمـه بعـد البسـملة يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه، وهـو أحـد 

أسـاء اللـه الحسـنى والـذي اشـتق منـه اسـم هـذا الحاكـم. وتعـد هـذه اإلضافـة طريقـة مبتكـرة يسـهل بهـا متييـز 

النقـود التـي ضبـت باسـم عبدالعزيـز بـن عبدالله دون اإلخالل بالبسـملة أو اسـتبدالها مبـا هو دونها مـن العبارات 

األخـرى. أضيـف تاريـخ 66ه الجامـد إىل ظهـر هـذا اإلصدار من النقـود، األمر الذي تكررت مشـاهدته كثـريًا يف نقود 

سجستان.

عبد = أڤدألچيچو ي أڤدوال ي أموران :                          = الوجه -٢٠٥.د

دمغة ). ٢(    çÌç»€a@@@@@@@!a@·èi/ الهامش. العزيز بن عبد هللا بن عامر

 “çˆ@bÄu” ٤٢رقم 

 .هـ٦٨= هشت شست .                    = سجستان= سك :         = الظهر

 .جم ٤٬٠الوزن . —/ الهامش

التي ضبت يف سجستان بعد عام 66ه وتم عليها  الفريدة والتي تُنرش ألول مرة أول الدراهم  تعد هذه القطعة 

هذه دراهم  احتوت  أن  بعد  وذلك  الدرهم،  ضب  فيه  تم  الذي  الفعي  العام  مع  لتتوافق  الرب  سنة  تعديل 

عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر

د.204

د.205

عبد = أڤدألچيچو ي أڤدوال ي أموران :                          = الوجه -٢٠٤.د

 ٤٢دمغة رقم . çÌç»€a@@@@@@@!a@·èi/ الهامش. العزيز بن عبد هللا بن عامر

”çˆ@bÄu“ 
 —/ الهامش. هـ٦٦= ش شست .                   = سجستان= سك :        = الظهر

 .جم ٣٬٩الوزن 
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املدينـة عـى تاريـخ 66ه الجامـد. ويالحـظ أن تغيـري أسـلوب التاريـخ مـن الجامـد إىل الحقيقي قد صاحبـه تغيريات 

يف وجـه العملـة، فاسـتبدلت قـالدة الصـدر واسـتبدلت النقـط بعـد كلمـة »العزيـز« يف الهامـش مبـا يبـدو أنـه الرقم 

البهلـوي »2«.

البـد مـن اإلشـارة هنـا إىل وجـود فرضيـة أخـرى تنـص عـى أن هـذه القطعـة والقطعـة التـي تليهـا )رقـم د.206( مل 

تربـا يف مدينـة سجسـتان الرئيسـية والتـي اشـتهرت بإضافـة تاريـخ 66ه الجامـد إىل نقودهـا، بـل ضبتـا يف إحدى 

املـدن األخـرى التابعـة لهـا التـي مل تتبـع دار السـك فيها نهج السـنة الجامـدة، ما قد يفـر االختالفـات العديدة يف 

أسـلوب نقـش وجـه وظهـر هاتـن القطعتـن عـن القطعـة السـابقة رقـم د.204 ذات التاريـخ 66ه الجامـد، وهو ما 

ذكـر عنـد رشح القطعة رقـم د.203.

عبد = أڤدألچيچو ي أڤدوال ي أموران :                          = الوجه -٢٠٦.د

دمغة ). ٢(    çÌç»€a@@@@@@@!a@·èi/ الهامش. العزيز بن عبد هللا بن عامر

 “çˆ@bÄu” ٤٢رقم 

 .هـ٦٩= ناو شست .                 = سجستان= سك :        = الظهر

 .جم ٣٬٦الوزن . —/ الهامش

احتـوى ظهـر هـذه القطعـة عـى أربعة أطواق، وهـو أمر غري مألـوف يف نقود عبدالعزيـز، إال أنه ظهـرت نقود أخرى 

يف ذلـك الوقـت بأربعـة أطـواق خلفيـة أغلبها من ضب الـرك )القطـع د.328، د.330، د.332، د.333(، أعقبها أضافة 

عـدد من الحكام املسـلمن الطـوق الرابع إىل نقودهم )القطـع د.235، د.236، د.247، د.262، د.288(.

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢٠٧.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٢= دو شست .               = أبرشهر= أپرشت :             = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

هـذه القطعـة النـادرة تـدل عـى أن سـلم بـن زيـاد بدأ سـك النقود باسـمه يف مدينـة أبرشـهر سـنة 62ه، وهي أول 

سـنة سـك فيهـا سـلم النقـود يف مدينتـي خراسـان األخريـان مـرو )القطعتـان د.214 ود.215( ومـرو الـروذ )القطعة 

د.210(.

سلم بن زياد

د.206

د.207
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ضبـت النقـود يف أبرشـهر باسـم سـلم بن زيـاد حتى عام 64ه، ثم اسـتبدلت بنقـود عبدالله بن خـازم يف العام التايل 

)القطعة د.231(.

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢٠٩.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٤= چهر شست .                   = إيتاك= أيپتاك :               = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

يعـد سـلم بـن زيـاد األمـري الوحيـد الـذي ضب النقـود يف هـذه املدينـة، وكان ذلك سـنة 64ه، ومتيـزت دراهم هذه 

املدينـة بوجـود حلقـة صغـرية مـكان الهـالل عـى الكتـف األير لنقش صـورة كرى عـى وجـه الدراهم.

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٠.د

 ٢٩مرتني ومن الراجح رقم  ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٢= تلني شست .                  = مرو الروذ= مرو روت :             = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

بـدأ ضب النقـود باسـم سـلم بـن زياد يف خراسـان عـام 62ه، وكان ذلـك يف مدن مـرو )القطعتـان د.214 ود.215(، 

ومـرو الروذ )هـذه القطعة(، وأبرشـهر )القطعـة د.207(.

د.208

د.209

د.210

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢٠٨.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٤= چهر شست .                   = أبرشهر= أپرشت :             = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٢الوزن 
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 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١١.د

 ١٤ورقم  ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٣= س شست .                = مرو الروذ= مرو روت :             = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٢.د

 ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٤= چهر شست .                  = مرو الروذ= مرو روت :             = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٣.د

 ١٤ورقم  ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٧٠= هفتات .                   = مرو الروذ= مرو روت :             = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

إن أكرث نقود مرو الروذ وفرة هي التي ضبت باسم سلم بن زياد.

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٤.د

 ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٢= دو شست .                = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٥.د

 مرتني ٢٧دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٢= ترين شست .                    = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

بدأ سلم بن زياد ضب دراهمه يف خراسان عام 62ه.

د.211

د.212

د.213

د.214

د.215
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 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٦.د

 ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٣= س شست .               = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٧.د

 ٣ورقم  ٢٧دمغة من الراجح رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٤= چار شست .                   = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٨.د

 ٤٧ورقم  ٤٠ورقم  ٣٧ورقم  ١٤دمغة غري واضحة ورقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٤= چار شست .                   = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

ُختمت هذه القطعة بخمسة أختام مختلفة من بينها ختم »مرو الروذ« عى الربع الرابع من هامش الوجه، وكثريًا ما 

ختمت النقود التي تم تداولها يف خراسان بعدة أختام يبلغ تعدادها عى بعض القطع الخمسة أو الستة أختام.

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢١٩.د

 ٣٣دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٩= نوه شست .                  = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

مل تذكر هذه السنة عى نقود سلم التي ضبت يف مرو من قبل.

د.216

د.217

د.218

د.220

د.219

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢٢٠.د

 وأخرى غري واضحة ١٣دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٧٠= هفتات .               = مرو= مرو =  O:       الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 
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كثـريًا مـا اتّصفـت دراهـم سـلم بـن زيـاد وعبداللـه بـن خـازم الخراسـانية بأسـلوبها البـدايئ ووزنهـا الخفيـف مقارنة 

بغريهـا مـن النقـود مـن الفئـة نفسـها، وبالرغـم مـن أن االعتقـاد السـائد هو أن هـذه الفئة مـن الدراهـم قد ضبت 

مـن قبـل الـرك، إال أن االحتـال أن تكـون ضبـت مـن قبل املسـلمن ألهـداٍف عاجلة كاإلعـداد للحروب أيًضـا وارد.

متيـزت نقـود مدينـة هـراة التـي ضبـت باسـم سـلم بـن زيـاد بوجـود نجمـة إضافيـة عـى شـال الهـالل العلوي يف 

هامـش الظهـر. أمـا هـذه القطعـة فأضيفـت النجمـة لهـا عـى ميـن الهـالل غالًبـا بسـبب خطأ غـري مقصود مـن قبل 

الّنحـات الـذي نقـش الختم.

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢٢٢.د

 وأخرى غري معلومة ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٧= هف شست .                   = هراة= هرا :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٣الوزن 

تعـد النجمـة اإلضافيـة التـي رسـمت إىل جانـب الهـالل والنجمـة العلويـن يف الربـع الرابع مـن هامش الظهر الّسـمة 

املميِّـزة لدراهـم سـلم بـن زيـاد التـي ضبـت يف هـراة، وأضيفـت هـذه النجمة أيًضـا إىل نقـود حكام آخريـن كعدي 

بـن قحطبـة )القطعـة د.234( وعطيـة بن األسـود )القطعـة د.277(.

د.221

د.222

د.223

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢٢١.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٦= ش شست .                  = هراة= هرا :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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عـى الرغـم مـن أن الكتابـات عـى الوجـه متقنـه إىل حـِد مـا، إال أن كتابـة اسـم املدينـة وسـنة الـرب عـى الظهـر 

متخّبطـة، وهـو مـا قـد يرجـح أن تكون هذه القطعـة من غري اإلصدارات الرسـمية للدولـة، كأن تكون أحـد إصدارات 

النقـود العربيـة الركيـة، وذلـك بالرغـم مـن اختـالف فئـة وزنهـا واختـالف أسـلوب نقشـها عن أسـلوب نقـش النقود 

العربيـة الركيـة األخـرى )القطعتـان د.330 ود.331(.

مـن الجائـز ايًضـا أن هـذه القطـع متثـل أول محاولـة لـرب النقـود يف مـرو باسـم سـلم بن زيـاد، إذ مـن املمكن أن 

الحـريف الـذي قـام عليـه مل يتمكـن مـن الحصول عى درهـم آخـر ُضب يف نفس املدينة أو اشـتمل عى السـنة املزمع 

إضافتهـا لينسـخ منـه هـذه البيانـات عى هـذا الدرهم، فأصبحـت الكتابة عـى هذا الدرهـم بهذا الشـكل، ويبدو أن 

املدينـة املقصـود كتابتهـا هـي »مـرو« والسـنة إماّ 61ه »يي شسـت« أو 62ه »دو شسـت«.

نقوده الخراسانية أقل وفرة إىل حد ما من نقود سلم بن زياد.

عبدالله بن خازم

د.224

 .سلم بن زياد= سلم ي زياتان :              = الوجه -٢٢٣.د

 a@·èi!/ الهامش
 .سنة السك مبهمة. مرونو:            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :              = الوجه -٢٢٤.د

 ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

= أيوچ هفتات .                      = مرو الروذ= مرو روت :             = الظهر
 —/ الهامش. هـ٧١

 .جم ٣٬٧الوزن 

هـذه هـي املـرّة األوىل التـي ينـرش فيهـا هـذا الدرهـم الـذي ضب يف مـرو الروذ عـام 71ه باسـم عبدالله بـن خازم، 

وتعتـب جميـع نقـود بـن خـازم التي ضبـت يف مرو الـروذ يف غايـة الندرة.

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٢٥.د

 ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٣= س شست .                = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

ضب هـذا الدرهـم باسـتعال القالـب األمامـي نفسـه الـذي ضب بـه الدرهـم السـابق رقـم د.224، وذلـك بالرغـم 

مـن أن القطعتـن ضبتـا يف مدينتـن وسـنتن مختلفتـن، األمر الذي يشـري إىل أن سـنة ومكان الـرب املذكورين عى 

القطعتـن قـد ال يكونـان حقيقيـن، وهـو ما قـال به بعـض الباحثن.

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٢٦.د

 ٢٧ورقم  ١٤دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٦= شش شست .                      = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٢٧.د

 ٢٧ورقم  ١٤ورقم  ٥٢دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٩= نوه شست .                    = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

د.225

د.226

د.227
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 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٢٨.د

 ٣٩دمغة من الراجح رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٧٠= هفتات .              = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

بالرغم من وفرتها إال أن نقود عبدالله بن خازم التي ضبت يف مرو أقل وفره بقليل من نقود سلم بن زياد.

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٢٩.د

 ٢٧دمغة من الراجح رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٧٣= س هفتات .                   = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٣٠.د

 ٢٧دمغة من الراجح رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٧٣= س هفتات .                   = مرو:        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

ضبـت القطعتـان د.229 ود.230 باسـتعال نفـس القالبـن األمامـي والخلفـي. يف عـام 73ه ضبـت آخـر الدراهـم 

باسـم عبداللـه بـن خـازم يف مرو.

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٣١.د

 ٣٩ورقم  ١٤دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٥= پنچ سشت .                   = أبرشهر= أپرشت :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

يف عـام 65ه ضبـت النقـود يف أبرشـهر باسـم عبداللـه بـن خـازم، بعـد أن كانت ترب يف السـنوات السـابقة باسـم 

سـلم بن زيـاد )القطعـة د.208(.

د.228

د.230

د.231

د.229
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 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٣٢.د

 مرتني ٣٩دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٧= هفت سشت .                    = أبرشهر= أپرشت :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

استمر ضب النقود يف أبرشهر باسم عبدالله بن خازم، يف حن انقطعت نقود سلم بن زياد يف هذه املدينة بعد عام 

64ه.

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :               = الوجه -٢٣٣.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٨= هشت سشت .                    = الباب= ببأ :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

عدي بن قحطبة

د.232

د.233

د.234
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 .ممكن عدي بن قحطبة= كهتبان أوتاي :               = الوجه -٢٣٤.د

 أخرى غ�� وا��ةو ٥٢دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٦٧= هف سشت .                = هراة= هرا :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 

اجتهـد العديـد مـن الباحثـن يف محاولـة قـراءة اسـم الحاكـم املكتـوب عـى هـذه العملـة، حتـى افـرض بعضهـم أن 

املكتـوب ليـس اسـًا، ولكـن وكـا هو واضـح عى هذه النسـخ، الكلمـة العلويـة ُختمـت باإلضافـة »آن« والتي عادة 

مـا تضـاف إىل اسـم أب الحاكـم، لـذا يبـدو أن اسـم الحاكـم األول هو االسـم السـفي، يف حن أن اسـم أبيـه هو الذي 

كُتـب يف األعـى، وهـي صيغـة مشـابهة لنقـود عبدالله بـن عامر التي كُتب عليها اسـمه واسـم أبيه بطريقة معكوسـة 

)القطعتـان د.73 ود.74(، ومـن املالحـظ أيًضـا عـدم وجـود حـرف »ي« بـن اسـمي الحاكم كا هـو معتاد.

القـراءة األقـرب لالسـم هـي »عـدي بن قحطبـة«، ومن املمكن أيًضـا أن يقرأ االسـم األول »عتاب«، وِكال االسـمن غري 

مذكوريـن يف كتـب التاريـخ. قـد يكـون السـبب يف كتابـة اسـم الحاكم بهـذه الصيغة  اسـتعال حرفين قليـي الخبة 

لسـك هذا اإلصدار.

مـن املالحـظ أنـه قـد تـم اإلبقـاء عى النجمـة اإلضافية عن شـال الهـالل العلوي من هامـش ظهر هذا اإلصـدار، كا 

هـو حـال بقيـة دراهم هراة والتي ضبت باسـم سـلم بـن زياد )القطعـة د.222(.
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هـذه هـي املرحلـة األخـرية من مراحل سـك النقـود العربيـة الساسـانية، والتي تضمنت أكـرث التعديالت عـى تصميم 

هـذه الفئـة مـن النقود جـرأة، وكرث فيهـا األمراء الذيـن ضبت بأسـائهم النقود.

اسـتهل سـك الدراهـم يف هـذه املرحلـة مبحاولـة جعلهـا خاليـًة مـن اسـم الحـكام، فكُتب اسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص يف خانة 

اسـم الحاكـم لتحقيـق هـذا الهـدف، إال أن هذه املحاولة باءت بالفشـل. توالـت التعديالت الكبرية بعـد ذلك، فأدخل 

بـرش بـن مـروان دراهمـه الشـهرية التـي تجسـده وهـو يصي، ثـم تبعـه عبدامللك بـن مروان بـرب دراهـم الخليفة 

الواقـف التـي تصـوره واقًفـا ممسـكًا بسـيفه. أُلحقـت هـذه الدراهـم بدراهـم أخـرى رسـم عليها مـا يشـبه املحراب 

الـذي يتوسـطه رمـح، والتي تسـمى دراهـم املحـراب والعنزة.

مـن التطـورات الهامـة األخـرى التـي طـرأت عـى تصميم النقـود يف هذه املرحلـة التوسـع يف تعريب البيانـات عليها، 

ومـن أشـهر األمثلـة الدالـة عـى ذلـك دراهـم الحجـاج بن يوسـف الثقفـي التي كتـب عليها اسـمه بالعربيـة بعد أن 

كان اسـم الحاكـم يكتـب بالبهلويـة، وكذلـك التنـوع الكبـري يف العبـارات التـي كتبت عى هامـش الوجه.

بعـد أن اسـتقر أمـر الخالفـة لعبدامللـك الـذي اسـتفاد مـن خبة أهـل العـراق وفـارس يف ضب النقود، شـهدت هذه 

الفـرة إنشـاء دور جديـدة لسـك الدراهـم يف كل مـن الشـام ومدن الشـال الوقعـة يف أذربيجـان وأرمينيـا والجزيرة، 

فاتسـعت رقعـة البـالد التـي أنتجـت النقـود اإلسـالمية. يف املقابـل أصبـح إنتـاج النقود يف مدن خراسـان شـحيحا. أما 

كرمـان فقـد وقعـت يف قبضـة الخـوارج األزارقـة، فـرب فيهـا زعيمهـم عطية بـن األسـود الدراهم باسـمه يف معظم 

سـنوات هـذه الفرة.

احتلـت فرقـة أخـرى مـن الخـوارج أيًضـا مدن إقليـم فارس يف عـام 75ه، فرب زعيمهـا قطري بن الفجـاءة الدراهم 

يف مـدن هـذا األقليـم، قبل أن يسـتعيده املسـلمون بقيـادة املهلب بن أيب صفرة، الذي أكمل مسـريه فيـا بعد ليحرر 

مدن كرمـان يف عام 77ه.

مـن األحـداث الهامـة يف هـذه املرحلـة والتـي أثـرت أيًضـا عـى سـك النقـود هـي ثـورة عبدالرحمـن بـن محمـد بـن 

األشـعث، الـذي خضعـت لـه مـدن كٍل مـن سجسـتان وكرمـان وجبـال وفارس، حتـي وصل نفـوذه إىل البـرة يف عام 

83ه، فسـك الدراهـم باسـمه وباسـم عالـه يف العديد مـن هذه املناطق، فلـا هزم عاودت بعض هـذه املدن ضب 

النقـود باسـم أمـراء الدولـة األمويـة كالحجـاج بن يوسـف وعـارة بن متيـم الذي ضبت باسـمه آخر نقود السلسـلة 

الرئيسـية من الدراهـم العربية الساسـانية.

ختمـت هـذه املرحلـة باسـتبدال النقـود العربيـة الساسـانية، وغريهـا مـن النقـود االنتقاليـة، بالنقـود األمويـة ذات 

التصميـم اإلسـالمي الخالـص، لتبـدأ حقبـة جديـدة مـن تاريـخ النقـود يف الدولـة اإلسـالمية.
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ـــه  ـــى الوج ـــم ع ـــم الحاك ـــكان اس ـــة م ـــد ملسو هيلع هللا ىلص بالعربي ـــول محم ـــم الرس ـــا اس ـــب عليه ـــدودة كت ـــم مع ـــد دراه توج

ـــا،  ـــول ملسو هيلع هللا ىلص إليه ـــم الرس ـــة اس ـــبب إضاف ـــن س ـــاؤالت ع ـــن التس ـــد م ـــم العدي ـــذه الدراه ـــري ه ـــرى. تث ـــن رأس ك مي

ـــا. ـــكان أحيانً ـــى امل ـــرب وال حت ـــخ ال ـــه تاري ـــجل علي ـــم مل يس ـــذه الدراه ـــض ه ـــة أن بع ـــا خاص ـــبة إنتاجه ومناس

ـــك  ـــا عبداملل ـــي ضبه ـــا أول الدراهـــم الت ـــن أنه ـــن الدراهـــم يتب ـــوع م ـــة مـــن هـــذا الن بعـــد دراســـة القطـــع املختلف

ـــد  ـــود يف عه ـــك النق ـــة س ـــدد بداي ـــايل تح ـــي بالت ـــروان، فه ـــن م ـــد ب ـــروان ومحم ـــن م ـــرش ب ـــواه ب ـــروان وأخ ـــن م ب

ـــالد  ـــري ب ـــة وأم ـــري الكوف ـــه أم ـــق وأخوي ـــة يف دمش ـــل الخليف ـــن قب ـــت م ـــا ضب ـــة، إذ إنه ـــة املرواني ـــة األموي الدول

ـــا  ـــع هـــذه الدراهـــم هـــي أول م ـــن املالحـــظ أن جمي ـــة. وم ـــام الجاع ـــم يف ع ـــة تســـلمهم ملناصبه الشـــال يف بداي

ـــاج  ـــة، ونظـــًرا إلنت ـــم املختلف ـــي أنشـــأها هـــؤالء الحـــكام يف مناطقه ـــدة الت ـــل دور الســـك الجدي ـــم إنتاجـــه مـــن قب ت

هـــذا النـــوع مـــن الدراهـــم يف عـــدة مـــدن مـــن قبـــل حـــكام مختلفـــن، تجســـد هـــذه السلســـلة مـــن النقـــود 

ـــالمية. ـــالت اإلس ـــم العم ـــد تصمي ـــة األوىل لتوحي املحاول

ـــة  ـــود مجهول ـــل النق ـــم جع ـــم الحاك ـــة اس ـــول ملسو هيلع هللا ىلص يف خان ـــم الرس ـــع اس ـــن وض ـــدف م ـــون اله ـــح أن يك ـــن املرج م

ـــن  ـــد ع ـــع والبع ـــى للتواض ـــر أدع ـــو أم ـــالمية، وه ـــة اإلس ـــع الدول ـــل تتب ـــكام ب ـــن الح ـــد م ـــة ألح ـــري تابع ـــم غ االس

ـــى شـــئون  ـــراؤه قامئـــن ع ـــة وأم ـــون الخليف ـــه يك ـــذي مبوجب ـــة اإلســـالمية ال ـــدأ الخالف ـــالء، ويعكـــس مب ـــب والخي الك

ـــح أن  ـــن الواض ـــال واألرض. وم ـــك امل ـــك متل ـــح للَمل ـــذي يتي ـــك ال ـــا للُمل ـــالمية، خالف ـــة اإلس ـــا للرشيع ـــاس وفق الن

ـــن  ـــدد م ـــك لع ـــة عبداملل ـــن الخليف ـــر م ـــا ألم ـــم وفًق ـــه ت ـــا أن ـــع إم ـــذه القط ـــى ه ـــول ملسو هيلع هللا ىلص ع ـــم الرس ـــع اس وض

أمرائـــه أو أن أول هـــذه الدراهـــم إنتاًجـــا وهـــو درهـــم دمشـــق قـــد ضب قبـــل إرســـال األمـــراء إىل األمصـــار 

ـــح. ـــال األرج ـــو االحت ـــم، وه ـــى نقوده ـــوه ع ـــم وطبق ـــذا التصمي ـــوا به ـــم أعجب ـــن بدوره والذي

ـــرية،  ـــة كب ـــم برع ـــري التصمي ـــود وتغي ـــن النق ـــوع م ـــدم اســـتمرار ســـك هـــذا الن ـــري عـــن ســـبب ع ـــد يتســـاءل الكث ق

ـــة أحـــد  ـــاؤل البـــد مـــن معرف ـــع، ولإلجابـــة عـــن هـــذا التس ـــة لهـــذه القط ـــدرة البالغ ـــه الن ـــا تؤكـــد علي وهـــو م

مبـــادئ تصميـــم النقـــود الساســـانية التـــي بنيـــت عليهـــا النقـــود العربيـــة الساســـانية، وهـــو أن االســـم الـــذي 

ـــك.  ـــم أو املل ـــد الحاك ـــا تجس ـــي بدوره ـــورة، والت ـــب الص ـــم صاح ـــو اس ـــرى ه ـــن رأس ك ـــه مي ـــى الوج ـــب ع يكت

ـــة بالنســـبة للحـــكام املســـلمن الذيـــن أضافـــوا أســـاءهم إىل  ـــة هـــذا التجســـيد كانـــت مقبول وبالرغـــم مـــن أن رمزي

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــد أن ه ـــك الب ـــي ملسو هيلع هللا ىلص، لذل ـــورة إىل النب ـــذه الص ـــز ه ـــتنكر أن ترم ـــن املس ـــه كان م ـــود،)1( إال أن النق

ـــا  ـــي عليه ـــتدراك الرشع ـــرا لالس ـــا نظ ـــور تداوله ـــا ف ـــج به ـــي أُنت ـــق الت ـــع املناط ـــتبداله يف جمي ـــم اس ـــد ت ـــود ق النق

ـــاس. ـــل الن ـــن قب م

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الثانية، دارالسالسل، الكويت، ج 12، ص 101.  )1(

محمد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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حتى الوقت الراهن مل يتم نرش إال مثاين قطع من دراهم )محمد رسول الله(، وهي عى النحو التايل :

واحدة ضب دمشق سنة 72ه.	 

واحدة ضب بالد الشال مجهولة السنة.	 

اثنتان مجهولتا املكان والسنة ، كتبت البسملة عى ظهرها مكان السنة.	 

أربعة ضب الكوفة سنة 73ه ، اثنتان منها استبدلت السنة عليها برمز آخر.	 

هنــاك عــدة أوجــه للشــبه بــن دراهــم )محــد رســول اللــه( والدراهــم األمويــة ســنة 78ه التــي ضبــت عــى الطــراز 

ــود  ــاج النق ــخ إنت ــن تاري ــدة م ــة جي ــا، تحــدد هــذه الدراهــم حقب ــدرة الشــديدة له ــة إىل الن اإلســالمي، فباإلضاف

اإلســالمية، فالدراهــم األمويــة ضب ســنة 78ه تحــدد بدايــة ضب الدراهــم بالتصميــم اإلســالمي، ودراهــم )محمــد 

رســول اللــه( تحــدد بدايــة ضب النقــود يف عهــد الدولــة األمويــة املروانيــة والبدايــة الفعليــة ملحاولــة تغيــري تصميــم 

النقــود الدارجــة مســبقا إلضفــاء الطابــع اإلســالمي عليهــا.

تعد هذه القطعة الفريدة أول درهم يرب بدار السك بدمشق عند تأسيسها من قبل عبدامللك بن مروان يف عام 

72ه املعروف بعام الجاعة، حن توحدت دولة اإلسالم تحت حكم عبدامللك بن مروان. وتحدد هذه القطعة تاريخ 

دراهم )محمد رسول الله( األخرى والتي بدورها تحدد بداية سك النقود يف الدولة األموية املروانية كا أرشنا سابًقا.

مـن املعتقـد أن دار السـك بدمشـق تـم اسـتريادها مـن العـراق أو فـارس أو غريهـا مـن املناطـق التـي ضبـت فيهـا 

الدراهـم بعـد خضوعهـا لحكـم عبدامللـك بن مـروان، وقد يشـري الطـوق الرابع الذي أضيـف لظهر هـذا الدرهم إىل 

مصـدر دار السـك والتـي مـن املرجـح أن الحرفيـن فيهـا كانـوا يربـون الدراهـم بأربعة أطـواق خلفيـة، إذا أنه قبل 

عـام 72ه ضبـت دور السـك بكرمـان وسجسـتان )القطعـة د.206( دراهـا بأربعـة أطـواق خلفية.

إن ضب النقـود العربيـة الساسـانية يف دمشـق ال يشـري فقـط إىل اسـترياد دار السـك من العراق أو فـارس، بل يتعدى 

ذلـك ليـدل عـى اقتبـاس النظـام املـايل املعمول بـه يف فـارس والعراق واملبني عـى النظام املـايل يف اململكة الفارسـية، 

وتطبيقـه يف الشـام بعـد التعديـل عليـه، ومـن ثـم نـرشه يف باقـي املـدن اإلسـالمية، وهـو مـا يفـر اعتـاد اقتصـاد 

الدولـة األمويـة عـى الدراهـم وذلك حتـى بعد إعـادة تشـكيل النقود.

كـا ذكرنـا سـابقا، تشـري هـذه القطعـة إىل عـدم رغبـة عبدامللـك بن مـروان إضافة اسـمه أو اسـم كـرى إىل نقوده، 

إال أنـه بسـبب االسـتدراك الرشعـي إلضافـة اسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص إليهـا، تـم إزالـة اسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص وأعيد وضع اسـم 

كـرى عـى نقـود دمشـق. ويبـدو أن عبدامللك بـن مروان اكتفـى بداللة اسـم كرى غري املبـارشة إىل الحاكـم العام، 

كـا أرشنـا عنـد رشح القطعـة د.21، ومل يشـأ أن يضيـف اسـمه هـو إىل النقـود، وهـو أمر اسـتمر حتى إنتـاج دراهم 

الخليفـة الواقـف والتـي كَتـب عليهـا »أمري املؤمنـن« دون أن يرح باسـمه.
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تعـد هـذه القطعـة أول النقـود التـي ضبهـا بـرش بـن مـروان عند تسـلمه إمـارة الكوفـة، والـذي يعتقد أنـه هو من 

أنشـأ دار السـك فيهـا والتـي اسـتمرت يف إنتـاج النقود لسـنوات عديـدة امتدت إىل ما بعـد عر الدولـة األموية. أما 

دار السـك التـي أسسـها عبيداللـه بـن زياد قبل إحدى عرشة سـنة يف الكوفة فكانـت مؤقتة، ويبدو أنها تم االسـتغناء 

عنهـا فور الفـراغ من الحاجـة إليها.
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بالرغـم مـن أن سـنة الـرب مل تكتـب عى هذه القطعـة، فإنه من املعلـوم أنها ضبت يف عـام 73ه، لوجود قطعتن 

أخريـن مشـابهتن لهـا أضيفـت لهـا سـنة الـرب 73ه، أمـا هـذه القطعـة فقـد أضيـف لهـا يف مـكان السـنة رمـز 

»هـف« أو »سـف«، والـذي ال يبـدو أنـه أضيـف بالخطـأ، إذ إنه توجـد قطعة أخـرى احتوت عى نفس الرمز وسـكت 

بواسـطة قوالـب مختلفـة. قـد يشـري هذا الرمز إىل الحـريف الذي نقش قوالب السـك أو إىل املرشف عى دار السـك، أو 

أنـه ببسـاطة قـد يكـون محاولـة الختصـار كتابـة سـنة الـرب، إذ إنه مـن املمكن أن حرف السـن من »سـف« يعني 

ثالثـة، أمـا حـرف »ف« فقـد يكون املعنـي منه »هفتات« أو سـبعن.

وأسوًة بدرهم دمشق من النوع نفسه )القطعة د.235( أُضيف طوق رابع إىل ظهر هذا الدرهم، إال أنه خالًفا لدراهم 

دمشق مل يُلغ الطوق من عى دراهم الكوفة يف نفس العام، بل أُلغي يف العام التايل سنة 74ه )القطعة د.244(.

تشـكل هـذه القطعـة أول إصـدار مـن النقود تضـاف إليه عبـارة »ال إله إال الله وحـده« التي اقتبسـت فيا بعد عى 

العديـد مـن النقود العربية الساسـانية، واسـتمرت إضافتها إىل النقود األموية والعباسـية.

تفتقـر هـذه القطعـة الفريـدة إىل ذكـر سـنة ومـكان الـرب، ولكن مـن الواضـح أن الرمـوز املدونة يف خانتي السـنة 

واملـكان مطابقـة متاًمـا لتلـك الرمـوز املدونـة عـى دراهـم محمـد »واف« )القطعـة د.252(، ما قد يدل عـى أن ِكال 

القطعتـن تـم سـكها مـن قبـل دار سـك واحـدة يف إحـدى مـدن األقاليـم الشـالية التابعة ملحمـد بن مـروان، وما 

يعـزز هـذه الفرضيـة هـو أن ظهـر القطعـة املذكـورة هنـا أيضـا اقتبـس أسـلوب دراهم كـرى الثاين التـي ضبت يف 

سـنوات حكمـه األوىل، والتـي كانـت شـائعة يف أقاليـم الشـال عندما فتحها املسـلمون، ولكـن خالًفـا للقطعة د.252 

فـإن وجـه هـذا الدرهـم اتبـع أسـلوب دراهـم كـرى الثـاين املتأخـرة، أسـوًة بالغالبيـة العظمى مـن النقـود العربية 

الساسـانية. لذلـك مـن الواضـح أن درهمـن مختلفـن اتُِّخـذا كنمـوذج نُِقش عـى إثرها هـذا الدرهـم، فالظهر نُقش 

عـى غـرار درهـم مـن األقاليـم الشـالية، أما الوجـه فُنقش عى شـاكلة أحـد الدراهم العربيـة الساسـانية والذي من 

املمكـن أن يكـون أحـد دراهـم عبيداللـه بـن زيـاد كالقطعـة د.149 أو سـلم بـن زيـاد كالقطعـة د.221 أو غريهـا، 

وذلـك لتشـابه وضـع النقـط بعـد البسـملة يف هامـش الوجـه ويف شـكل قـالدة صـدر كـرى لهـذه القطـع، ويبدو أن 

الهـدف مـن هـذا هـو محاولـة املسـلمن نسـخ السـنة واملـكان الصحيحن عـى دراهمهـم بتقليـد النقـود املتداولة يف 

تلـك املـدن، مـع إبقائهـم عـى الطابع اإلسـالمي لهـا واملتمثـل بالبسـملة بتقليد النقـود العربيـة الساسـانية األخرى.

عنـد النظـر إىل هذه القطعة يبدو جلًيا األسـلوب الجلف الذي اتَبع يف نقشـها، والذي مـن الواضح أنه يعد أكرث بدائية 

مـن نقـود الشـال األخـرى سـواًء التي ضبت قبـل الفتح اإلسـالمي أو التي ضبت بعـده كالقطعـة د.248، ما يدل 

عـى أن الحرفيـن الذيـن اسـُتعِملوا لـرب هذه النقود مل يكونوا من املتمرسـن يف ضب النقود الساسـانية أو العربية 

الساسـانية أو حتـى مـن الحرفيـن العاملن يف مدن إقليم الشـال قبل الفتح اإلسـالمي، بل من املمكـن أن نقول إنهم 
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مل يكونـوا مـن الفـرس، وذلـك لجهلهـم الواضـح بالكتابـة البهلويـة إذ افتقـرت هـذه القطعـة لوجود أي حـرف بهلوي 

صحيـح عليهـا، واسـتبدلت كل الكتابـة البهلويـة مـن عليهـا برمـوز عشـوائية، وهـو أمـر يعـزز فرضيـة أن محمـد بـن 

مـروان أحـر معـه الحرفيـن مـن بـالد الشـام عندمـا تـوىل حكـم األقاليم الشـالية ليربـوا لـه النقود.

أسـلوب هـذه القطعـة البـدايئ يف نقـش الوجـه والظهـر، وافتقارهـا للكتابـة البهلويـة واألخطـاء يف الكتابـة العربيـة 

عليهـا إذ كُتبـت »رسـول« ناقصـة لحـرف الـالّم، باإلضافـة إىل كتابـة عبـارة »محمـد رسـول اللـه« مـكان اسـم الحاكـم 

تـدل عـى أن هـذه القطعـة متثـل اإلصدار السـابق للدراهـم األخرى من نقـود أقاليم الشـال التي ضبهـا محمد بن 

مـروان، وكغريهـا مـن نقـود )محمـد رسـول الله( مل يلبـث هذا اإلصدار حتـى تم اسـتبداله بنوع آخر مـن النقود التي 

اشـتملت عـى اسـم محمد بن مـروان )انظـر رشح القطعـة د.248(.
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تعتـب هـذه القطعـة أحد أكرث الدراهم العربية الساسـانية غرابة، فبالرغم من أن أسـلوب نقشـها جيـد اإلتقان، إال أن 

الكتابـة الفارسـية البدائيـة عليهـا تشـري إىل أن مـن قـام بإنتاجهـا من الحرفيـن كان من العـرب الذين تعلمـوا الصنعة 

أو مـن الفـرس الذين نشـأوا يف دولة اإلسـالم ومل يتعلموا الكتابة الفارسـية.

كُتـب مـكان ضب هـذه القطعـة بطريقـة مبهمة قد يدل عى أن هـذا الدرهم ضب يف منطقـة مل يُعتد ضب النقود 

بهـا، فتعـذر نسـخ اسـم املدينـة من النقـود األخرى املتداولـة التي ضبت بها سـابًقا، أماّ سـنة الرب فقد اسـتبدلت 

بالبسـملة، إذ يبـدو أن الحـريف مل يشـأ إضافـة السـنة لجهلـه بطريقـة كتابتهـا، فاسـتبدلها بالبسـملة للمحافظـة عـى 

شـكل الدرهم.

مــا الشــك فيــه أن هــذا الدرهــم كغــريه مــن دراهــم )محمــد رســول اللــه( أضيــف اســم الرســول ملسو هيلع هللا ىلص لــه مــكان 

اســم الحاكــم ليبقــى مجهــواًل ال يرمــز ألي مــن الحــكام، إال أنــه قــد ال تكــون لهــذا الدرهــم صلــة مبــارشة بالدراهــم 

األخــرى املاثلــة التــي ســبق ذكرهــا لالختالفــات العديــدة املوجــودة يف تصميمــه عنهــا، فشــكل شــعلة النار والســدنة 

عــى ظهــره قريــب مــن ذلــك الــذي عــى نقــود فــارس التــي ضبــت يف أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثانينيــات 

مــن القــرن األول للهجــرة )القطعــة د.292(، أمــا كلمــة »أپـــد« الفارســية التــي أضيفــت إىل الربــع الثــاين مــن هامــش 

الوجــه فقــد تكــون محاولــة لتقليــد النقــود املتداولــة يف تلــك املنطقــة التــي اســتمر تــداول النقــود الساســانية بــداًل 

مــن النقــود العربيــة الساســانية فيهــا لفــرة أطــول مــن غريهــا، وهــو وصــف قــد ينطبــق عــى املناطــق التاليــة :

املـدن رشق سجسـتان وخراسـان وجوزجـان، وهـي مدن انتـرشت فيها النقـود العربية الساسـانية والنقـود الركية 	 

الساسـانية والعربيـة الركيـة، وأسـلوب النقـود فيهـا مميـز ويختلف عن هـذه القطعة.

مـدن الشـام باسـتثناء دمشـق، إال أنـه مـن املتوقـع أن تكـون الدراهـم املروبـة بها أكـرث إتقانًا خاصـة إن كانت 	 

دار السـك فيهـا ذات خـبة قـد انتدبـت إليها مـن العراق أو فارس. هـذا باإلضافة إىل أن غالبيـة الدراهم املتداولة 

بهـا كانـت مسـتوردة من العـراق وفارس وضبت عـى طراز الدراهـم العربية الساسـانية.

مناطق الجزيرة العربية حيث كان العديد من الدراهم املتداولة فيها ساسانية تم استريادها مع الغنائم أثناء الفتح 	 

اإلسالمي لبالد فارس. ومن املعلوم أنها كانت كثرية جًدا واستمر التداول بها لزمن طويل بعد الفتح، أما الدراهم 

التجارة، لذلك من املمكن أن كلمة  الجزيرة فكانت محدودة جيء بها بواسطة  العربية الساسانية املتداولة يف 

»أڤد« أضيفت إىل هذا الدرهم رقم د.238 ليشابه الدراهم الساسانية التي كثريًا ما وردت عليها نفس الكلمة.

أخـريًا البـد أن نذكـر احتـال أن تكـون هـذه القطعـة أحـد اإلصـدارات غـري الرسـمية التـي ضبهـا بعـض األفـراد 

السـتعالهم الخـاص أسـوة بدرهـم عبداللـه بـن شـعران )القطعـة د.65(.

 :الوجه -٢٣٨.د

 )ازدهار ورخاء= آباداين = ـد پأ/               (الهامش
 .مكان سنة السكa@·èi!@. مكان السك مبهم:                = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 
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 . µ»jé@—شامل الرأس: الوجه -٢٣٩.د

 fiÏé@@@@@@ä@á‡´@ÍáyÎ/ الهامش
 .fia@7flc —شامل الخليفة ، o–‹Ç  —ميني الخليفة : الظهر

 —/ الهامش
 .جم ١٬٢الوزن 

يطلـق اسـم نقـود الخليفـة الواقـف عـى القطـع النقديـة التـي أضيفـت إليهـا صـورة الخليفـة عبدامللـك بـن مـروان 

واقًفـا ممسـكًا مبقبـض سـيفه، وتعـد هـذه النقـود أول محاولة جـادة إلصـدار عملة بتصميـم إسـالمي، ولذلك تعدى 

هـذا اإلصـدار الدراهـم الفضيـة ليشـمل الدنانـري الذهبيـة والفلوس النحاسـية، ولكـن هـذه املحاولة لتوحيـد الفئات 

املختلفـة مـن النقـود اإلسـالمية مل تنجـح، فبقيـت دراهـم الخليفـة الواقـف املشـتقة مـن النقـود الساسـانية مختلفة 

جـدا عـن دنانـري وفلـوس الخليفـة الواقف املشـتقة مـن النقود البيزنطيـة، وذلك ألن إصـدارات هـذا التصميم مل تكن 

نتـاج إعـادة تصميـم جـذري للنقـود، بـل اقتـرت عـى كونهـا محاولـة للتعديل عـى النقـود املتداولة املقتبسـة من 

حضـارات مختلفـة. إضافـة إىل ماسـبق مل يكـن تصميـم دراهـم هذا اإلصـدار بنفس نجـاح تصميم الدنانـري والفلوس، 

وهـو مـا يؤكـد عليـه عـدم ضب دراهـم الخليفـة الواقف ألكـرث من عـام يف حن اسـتمر ضب الدنانري مـن عام 74ه 

إىل عـام 77ه، أمـا الفلـوس فمـن املعتقـد أن ضبهـا اسـتمر إىل مابعـد عـام 77ه. السـبب يف هـذا قـد يرجـع إىل أن 

صـورة الخليفـة الواقـف وضعـت عـى ظهـر الدراهـم يف حـن اسـتمر وضـع رأس كـرى عـى وجههـا مـا أبقى عى 

الطابـع الفـاريس لهـذه العمـالت والـذي كان يتنـاىف مـع مبدأ إنتـاج دراهـم بتصميم خـاص بالدولة اإلسـالمية.

مـن الجـي أن اسـتبدال رأس كـرى بصـورة الخليفـة الواقـف كان سيتسـبب بتغيري كبـري يف تصميـم الدراهم ما قد 

يـؤدي إىل عـدم قبـول النـاس لهـا، ومـن الجائز أن يكـون هذا هو األمر األسـايس الـذي أدى إىل إعـادة تصميم دراهم 

دمشـق وإنتـاج درهـم املحـراب والعنـزة، غالًبا يف عام 76ه، والذي باإلضافة إىل اسـتبدال شـعلة النـار من عى ظهره 

مبـا يشـبه املحـراب الـذي يتوسـطه رمـح )رمز للصـالة والجهاد( احتـوى عى تعديالت كثـرية لرأس كرى عـى الوجه، 

فلقد اسـتبدل التاج بالبيضة عى رأسـه، والرداء بالدرع عى صدره، كا رسـمت اليدان ووضع السـيف يف اليد اليمنى

الخليفة الواقف

د.239
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ومـا كان كل هـذا إال محاولـة لجعـل صـورة رأس كـرى ترمـز ألمـري املؤمنـن مـع املحافظـة عـى التصميـم العـام 

للدرهـم. إال أن هـذا التصميـم أيضـا احتـوى عـى عيـوب أدت إىل اسـتبداله، منها اسـتمرار وضع اسـم كـرى مقابل 

الـرأس عـى وجـه العملـة، والـذي بـدوره مل يكـن يرمـز بشـكل متقن ألمـري املؤمنـن، وعدم ذكر سـنة ومدينة السـك 

عـى الدرهـم، كمـل يجـب أن ال نغفـل عـن االختـالف البائـن بـن تصميم هـذا الدرهـم ونقـود الخليفـة الواقف من 

الدنانـري والفلـوس املتداولـة بنفـس الوقـت معـه. كل هـذا أدى إىل إعـادة صياغـة كاملة للنقـود يف عـام 77ه وإنتاج 

العملـة ذات الطابـع اإلسـالمي الخالص.

مل يكن مستغربا قيام املسلمن بوضع صورة الخليفة الواقف )أمري املؤمنن( عى النقود، إذ إن إضافة صورة امللك 

إىل النقود كان هو األمر السائد املتعارف عليه عى الغالبية العظمى من النقود املتداولة يف ذلك الزمن، ولقد كانت 

لهذه الصورة التي ابتكرها املسلمون عدة دالالت بليغة، منها أن تجسيد عبدامللك بن مروان ممسكًا 

مبقبض سيفه بيده اليمنى دون أن يخرجه من غمده يشري إىل تأهبه لبسط نفوذ الدولة اإلسالمية 

والذود عنها من َمن يكيد بها من داخلها أو خارجها. أما ما يتدىل من يده اليمنى ويظن الكثري 

أنه رباط الرداء فاألرجح أنه سوط، وذلك ألنه باإلضافة إىل أنه عى كثري من القطع النقدية 

صّور متدلًيا من الذراع ال من الثوب شكله أقرب إىل السوط منه إىل الرباط، كا أن يف فلوس 

ما  اإلبقاء عى  تم  الخليفة  يتدىل شال  للرداء  برباط  السيف  استبدال  بالرغم من  فلسطن 

يشبه السوط مين الخليفة. وكا هو معلوم يعد السوط أداة ثانية غري السيف إلقامة الحدود 

والقصاص بن الناس، وقد ورد عن الحجاج بن يوسف الثقفي يف خطبته الشهرية يف أهل 

الكوفة وفقا لبعض الروايات أنه قال »ولقد سقط مني البارحة سوطي الذي أؤدبكم به« 

إىل  السوط  إضافة  تشري  وقد  له،)1(  باملناوئن  إيقاعها  يعتزم  التي  العقوبة  تغليظ  كناية عن 

الدرهم إىل مقدرة عبدامللك وعزمه عى حفظ حقوق الناس والعدل بينهم واالقتصاص ممن يظلمهم. والبد من اإلشارة 

هنا إىل أن السوط قد أغفل رسمه عى بعض دراهم الخليفة الواقف.

اسـتمرت كتابـة الشـهادة التـي كانـت تعـد رمـزًا للدولة اإلسـالمية عـى الفئـات املختلفة من هـذا النوع مـن النقود، 

وكـا جـرت العـادة وضعـت الشـهادة عـى وجه النقـود الذهبيـة والفضية والنحاسـية، أمـا العبارات عـى الظهر فقد 

تباينـت بشـكل واضـح بـن الفئات النقدية املختلفة. وكا يبدو أنه اسـتكااًل لسياسـة عبدامللـك يف ضب نقود خالية 

مـن اسـم الحاكـم أو األمـري تـم االكتفـاء بكتابـة »أمـري املؤمنـن« مقابـل صـورة الخليفـة الواقـف عى ظهـر الدراهم 

وذلـك تجنبـا للكـب والخيـالء، أمـا إضافـة اسـم عبدامللـك إىل الفلـوس فال يبـدو أنـه كان يشـري إىل الفخـر والكب، ألن 

هـذه الفئـة مـن النقـود كانت ممتهنـة وذات قيمـة قليلة.

يعـد درهـم الخليفـة الواقـف الدرهـم الوحيـد مـن سلسـلة الدراهـم العربيـة الساسـانية الـذي كتـب تاريـخ ضبـه 

عـى وجهـه، ويبـدو أن تغيـري موضـع كتابـة التاريـخ كان نتيجـة لعـدم وجـود مـكان مناسـب يف خلـف العملـة بعـد 

كتابـة »أمـري املؤمنـن« و»خلفـت اللـه« عـى جانبـي صـورة الخليفـة الواقـف. إضافـة إىل هـذا يعـد درهـم الخليفـة 

الواقـف أول درهـم إسـالمي يخلـو مـن أي أحرف فارسـية كا هو حـال دنانري الخليفـة الواقف التي تخلـو من أحرف 

بيزنطيـة. أمـا الفلـوس فقـد احتـوت بعـض إصداراتهـا عى أحـرف بيزنطيـة ألن إنتاجهـا مل يكن يخضـع لنفس رصامة 

إنتـاج الدراهـم والدنانري.

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 9، ص 11.  )1(



130

الدراهم - عبدامللك بن مروان

بالرغـم مـن أن جميـع دراهـم الخليفـة الواقـف املعروفـة حالًيـا مؤّرخـة بسـنة 75ه، إال أن أول دينـار مـن دنانـري 

الخليفـة الواقـف قـد ُضب يف عـام 74ه، لذلـك مـن املنطقـي االعتقـاد بـأن جميـع فئـات النقـود التـي ُضبـت عى 

طـراز الخليفـة الواقـف مبـا فيهـا الدراهـم والفلوس بـدأ إنتاجها يف عـام 74ه، وذلك خالفـا ملا جرى عند طـرح النقود 

األمويـة ذات الطابـع اإلسـالمي الخالـص يف عامي 77 و78ه، حيـث أن التغيري الذي طرأ عى دراهـم الخليفة الواقف 

التـي اقتـر إنتاجهـا عـى دار سـك واحـدة مل يتعـد تغيـري شـكل مظهرها، يف حـن أن وزنها أبقـي عليه كـا هو، فلم 

تكـن هنـاك حاجـة للتـدرج يف إنتاجهـا، خالًفا للدراهـم األموية.

مل يظهـر حتـى اآلن درهـم عـى طـراز الخليفـة الواقـف ضب يف عـام 74ه ، إال أن القطعـة املذكـورة هنـا عى الرغم 

مـن أنهـا جـزء مـن درهـم، إال أنها بال شـك ضبـت قبل دراهـم الخليفـة الواقـف األخرى املعروفـة، وذلـك الحتوائها 

عـى عـدة صفـات خاصـة تشـري إىل ذلـك ومل تتكـرر عى غريهـا من القطع التـي تم نرشها مـن قبل، ومنهـا أن خصلة 

الشـعر خلـف رأس كـرى أُبقـي عليهـا ومل تتم إزالتها بعد، كا أن كلمة »سـبعن« كتبت يف املسـاحة الشـالية لوجه 

العملـة خالًفـا ملـا هـو وارد عـى القطـع األخـرى، مـا يشـري إىل أن عبـارة »ضب يف سـنة أربـع« أو »خمـس« التـي 

التظهـر عـى هـذه القطعـة كتبت يف املسـاحة اليمنى مـن الوجه أمام رأس كرى وذلك ألنها مسـاحة أكب تسـتوعب 

هـذه العبـارة الطويلـة، وهـو مـا نتـج عنـه انتهـاك الطريقـة السـليمة للكتابـة باللغـة العربية التـي تقرأ من السـطر 

األعـى إىل األسـفل، مـا توجـب تعديلـه يف اإلصـدارات الالحقـة مـن دراهـم الخليفة الواقـف، وحتى تتوفر املسـاحة 

الكافيـة يف يسـار وجـه العملـة إلضافـة عبارة »ضب يف سـنة خمس«  توجبـت إزالة خصلة الشـعر خلف رأس كرى.

 ٢٣٩.رسم تخطيطي يوضح الشكل الكامل املتوقع للقطعة رقم د

 . µ»jéÎ —شامل الرأس، iäc@Ú‰é@¿@lãö…  —ميني الرأس: الوجه

 a@fiÏé@@@@@@@ä@á‡´@ÍáyÎ@@@@@@@!a@¸g@È€g@¸@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .µ‰fl˚æa@7flc —شامل الخليفة ، a@o–‹Ç!  —ميني الخليفة : الظهر

 —/ الهامش
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قـد تعـود النـدرة الشـديدة لدراهـم ودنانـري الخليفـة الواقـف لسـحبها مـن التـداول واسـتعالها إلعـادة ضب نقود 

أخـرى بعـد الثـورة العباسـية، والتـي مـن املعلـوم أنهـا تزامنـت مـع محـاوالت حثيثـة لطمـس وإزالـة آثار بنـي أمية 

ومـن ضمنهـا صـورة عبدامللـك بـن مـروان التـي أضيفـت إىل نقـوده. فالبد أن القطـع املعلومـة اليوم هي مـن النقود 

التـي قـد تـم تخزينهـا يف عهـد الدولـة األموية قبـل الثورة العباسـية.

هذا اإلصدار الغاية يف الندرة من فلوس 
“ عبد امللك”الخليفة الواقف الذي كتب اسم 

وكتبت الشهادة يف موضعها ،  عىل ظهره
املعتاد عىل الوجه أسوة بدراهم ودنانري 

يعتقد أنه أول فلوس ،  الخليفة الواقف
هـ ٧٤وقد سك عام ،  الخليفة الواقف إنتاجاً

 .بالتزامن مع أوائل دنانري الخليفة الواقف

رسعان ما تم تعديل موضع اسم الخليفة 
عىل الفلوس ملكان أكرث مالءمة مقابل 

من املمكن أن .  صورته عىل وجه العملة
هذا اإلصدار الذي ُعني بنقش صورة 
الخليفة وأكملت الُجمل العربية عليه رضب 

 .هـ٧٥مبارشًة بعد اإلصدار السابق عام 

خالفا لدراهم ودنانري الخليفة الواقف 
رضبت ،  والتي مل ترضب إال يف دمشق

فلوس الخليفة الواقف يف عدد كبري من 
هذه .   املناطق التي ال يزال بعضها مجهوالً

القطة التي تنرش ألول مرة رضبت 
 .“بحيفا”
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عبد امللك = أپدوملليك أمري ي ويرويشنيكان :                         = الوجه -٢٤٠.د

 .a@·èi!/ الهامش. أمري املؤمنني
 .ي٦٠= شست .             = فاسا= دا ڤ :                = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

ضبت النقود يف مدينة درابجرد باسم الخليفة عبدامللك بن مروان، وكا جرت العادة يف هذه املدينة فقد أضيف 

لقب »أمري املؤمنن« إىل اسمه أسوة بعبدالله بن الزبري ومعاوية بن أيب سفيان.

اسـتمر ضب النقود بشـح يف مدينة أردشـري خره يف عام 73ه ، وهو ما تُشـري إليه ندرة هذا اإلصدار من النقود. من 

املالحـظ إعـادة إدراج نفـس اإلضافـة التـي اشـتهرت بهـا نقـود عبداللـه بن الزبـري يف الربـع الثالث من هامـش الوجه 

)القطعـة د.179( بعـد أن عدلـت قليـاًل لتصبـح »دو ڤيسـتوى«، وذلـك بعـد أن أزيلـت هـذه اإلضافـة عندما ضبت

عبدامللك بن مروان

د.240

د.241

د.242

عبد امللك = أپدوملليك أمري ي ويرويشنيكان :                          = الوجه -٢٤٢.د

 ).٢٢=دو ڤيستوي(                          a@·èi!/ الهامش. أمري املؤمنني

 .هـ٧٣= يس هفتات .                       = أردشري خره= أرت :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

عبد امللك = أپدوملليك أمري ي ويرويشنيكان :                         = الوجه -٢٤١.د

 .a@·èi!/ الهامش. أمري املؤمنني
 .ي٦٠= شست .            = فاسا= دا ڤ :                = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 
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النقـود يف أردشـري خـره باسـم عمـر بـن عبيداللـه )القطعتـان د.190 ود.191( وحمـران بـن أبـان )القطعتـان د.258 

ود.259(، ولكـن خالًفـا لنقـود ابـن الزبـري الـذي كتـب اسـمه الكامـل عـى نقـود أردشـري خـره بالطريقـة االعتياديـة 

أضيـف لقـب »أمـري املؤمنـن« إىل اسـم عبدامللـك عـى نقـود هـذه املدينـة.

منـذ بدايـة توليـه إمـارة الكوفـة، اجتهـد برش بن مـروان بتطوير عملية سـك النقـود. فباإلضافـة إىل إعادة إنشـاء دار 

السـك يف الكوفـة، أضـاف بـرش تعديـالت جوهرية عى تصميـم النقود العربية الساسـانية، وبدا ذلـك يف أول الدراهم 

التـي سـكها )القطعـة د.236( والتـي اسـَتبدل اسـم كـرى من عليها باسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، وأَضاف عبـارة التوحيد »ال 

إلـه إال اللـه وحـده« إىل هامـش وجههـا، وبعـد أن توقـف إصـدار هـذا النوع مـن الدراهم قـام برش بعمـل تعديالت 

أكـرث جـالًء وجـرأة،  فـأزال رمـز الديانـة املجوسـية املتمثل بشـعلة النار وسـدنتها من عـى ظهر دراهمـه، وأحل محله 

واحـدة مـن أفضـل الصـور التي نُقشـت عـى النقود اإلسـالمية وعكسـت هوية هـذا الديـن، فأصبحت الشـعار الذي 

متيـزت بـه نقـود بـرش بن مـروان التي غـدت بدورهـا واحدة من نـوادر املسـكوكات اإلسـالمية املميزة.

يقـرح العديـد مـن الباحثـن أن الصـورة الخلفيـة للعملة تشـري إىل دعاء اإلمام بعـد خطبة يوم الجمعـة إذ يرفع يديه 

مبتهـاًل إىل اللـه قبـل الصـالة، إال أنـه عـى أرض الواقـع يكـون اإلمـام يف هذا الوقـت واقًفا عـى املنب مقابـاًل للمصلن 

الذيـن يكونـون جلوًسـا أمامـه، وهـو وضـع مـن الصعـب أن يرمـز لـه هـذا التصميـم الـذي أُدرج عـى نقـود برش بن 

مـروان، والـذي مـن املمكـن القـول أنـه يجسـد بشـكل أقـرب اإلمـام واملصلـن خلفه أثنـاء تأديتـه لتكبـرية اإلحرام يف 

صـالة الجاعـة، وال يشـرط أن تكـون هـذه الصـالة صـالة الجمعـة، بـل من الراجـح أن هـذا التصميم يعكـس مفهوم 

صـالة الجاعـة بشـكل عـام، وهنـاك عـدة شـواهد يف تصميـم هذه الصـورة تؤكـد صحة هـذا االفراض، ومـن املمكن 

دراسـتها يف القطـع التـي نقشـت بدقـة ووصلت إلينـا محتفظًة بحالتهـا الجيدة وبالتفاصيـل عليها، نـورد منها ما يي:

يّتجـه اإلبهـام يف كفـي اإلمـام إىل الداخـل جهـة رأسـه، مـا يعنـي أن كّفـه يّتجه لألمـام مقابل املشـاهد، كا أ. 

هـو واضـح عـى القطعتـن د.244 ود.245. ومـن املعلـوم أنـه عنـد تكبـرية اإلحـرام يرفـع املصـي يديه حذو 

منكبيـه إىل أذنيـه مـع جعـل راحـة اليـد إىل جهـة القبلـة، وهـو وضـع يطابـق وضع اإلمـام عـى دراهم برش.

تقـف الشـخصية املتوسـطة أمـام الشـخصيتن الجانبيتـن، بطريقة مشـابهة ملوقـف املصلن يف صـالة الجاعة ب. 

حيـث يقفـون خلف اإلمـام وظهـره يف جهتهم.

عـى غالبيـة القطـع املعلومة تضـع الشـخصيتان الواقفتان خلف اإلمام اليـد اليمنى فوق اليـرى بالرغم من ج. 

عـدم حملهـا للسـيف، يف وضـعٍ مشـابٍه ملـا يفعلـه املصلـون، أمـا القول بـأن هاتن الشـخصيتن ها حارسـا 

األمـري أو الخليفـة فهـو قـول ال يتوافق مـع هيئتها وزيهـا املدين.

برش بن مروان
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ـــن  ـــي فتحوهـــا بالرغـــم م ـــدول الت ـــا بشـــعوب ال ـــر املســـلمن عقائديً ـــود عـــى عـــدم تأث ـــن النق ـــوع م ـــدل هـــذا الن ي

ـــكار بـــرش بـــن مـــروان لوجـــود  تعلمهـــم الكثـــري مـــن حضارتهـــم وأخذهـــم مـــن علومهـــم وفنـــون اإلدارة لديهـــم، فإن

ـــذا، وال  ـــد ه ـــه يؤك ـــادة الل ـــز إىل عب ـــا يرم ـــتبدالها مب ـــه باس ـــه ورغبت ـــن دون الل ـــد م ـــت تُعب ـــي كان ـــار الت ـــعلة الن ش

ـــه وحـــده، وخاصـــة  ـــادة الل ـــز لإلســـالم وعب ـــن لُتتخـــذ كرم ـــي هـــي عـــاد الدي ـــن الصـــالة والت ـــغ م يوجـــد ماهـــو أبل

ـــا معمـــوال  ـــًرا معروف ـــداًل مـــن الصـــور أم ـــة إىل النقـــود ب ـــات القرآني ـــة اآلي ـــه إضاف ـــذي مل تكـــن في ـــك الوقـــت ال يف ذل

ـــه. ب

هنـــاك اجتهـــادات عديـــدة ملحاولـــة معرفـــة مـــن هـــو الشـــخص الـــذي تـــم تجســـيده 

ـــن  ـــاك م ـــود، فهن ـــن النق ـــدار م ـــذا اإلص ـــف ه ـــت خل ـــي نقش ـــطى الت ـــخصية الوس بالش

ـــروان،  ـــن م ـــك ب ـــة عبداملل ـــا للخليف ـــال أنه ـــن ق ـــاك م ـــروان، وهن ـــن م ـــرش ب ـــا لب ـــال أنه ق

ـــه، والقـــول األول  ـــة ال يقصـــد منهـــا رجـــل بعين ـــاك مـــن قـــال أنهـــا صـــورة رمزي وهن

ـــن  ـــة م ـــك الحقب ـــود يف تل ـــباب. أواًل، أن ضب النق ـــدة أس ـــك لع ـــو األرجـــح وذل ه

ـــه،  ـــارش في ـــل مب ـــة دخ ـــن للخليف ـــة، ومل يك ـــري املدين ـــع إلدارة أم ـــن كان يتب الزم

ـــة  ـــوده أواًل يف الكوف ـــاج نق ـــة يف إنت ـــس السياس ـــروان نف ـــن م ـــرش ب ـــع ب ـــد اتّب وق

ــا إليـــه، فســـك النقـــود وأدخـــل عليهـــا  ثـــم يف البـــرة عندمـــا ضمـــت إمارتهـ

ـــل  ـــة دمشـــق، كـــا أضـــاف اســـمه مقاب ـــرد عـــى نقـــود عاصمـــة الخالف تعديـــالت مل ت

رأس كـــرى عـــى وجـــه العملـــة. ثانًيـــا، ال يوجـــد أي دليـــل عـــى أن الشـــخصية 

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــخة م ـــرت نس ـــس، ُذك ـــى العك ـــل ع ـــك، ب ـــز لعبداملل ـــطى ترم الوس

ـــا  ـــة، م ـــفل الصـــورة الخلفي ـــة أس ـــا بالعربي ـــروان عليه ـــن م ـــرش ب ـــم ب ـــب اس الدراهـــم كُت

ـــت  ـــو كان ـــبق، ل ـــه إىل ماس ـــا، وإضاف ـــرش. ثالًث ـــري ب ـــخصية لألم ـــذه الش ـــيد ه ـــد تجس يؤك

هـــذه الصـــورة ترمـــز إىل الخليفـــة عبدامللـــك، ملـــا تجـــّرأ الحجـــاج بـــن يوســـف الـــذي 

ـــى  ـــار، ع ـــعلة الن ـــع ش ـــادة وض ـــا وإع ـــى إزالته ـــرش ع ـــوت ب ـــد م ـــراق بع ـــم الع ـــوىل حك ت

الرغـــم مـــن أنـــه يبـــدو أن فكـــرة إضافـــة صـــورة الحاكـــم إىل النقـــود قـــد راقـــت لـــه، 

ــب  ــان ف.18 وف.19(، وكتـ ــه )القطعتـ ــة إىل فلوسـ ــكال مختلفـ ــه بأشـ ــاف صورتـ فأضـ

ـــه  ـــن صورت ـــداًل م ـــار ب ـــل وضـــع شـــعلة الن ـــه فّض ـــدو أن ـــه فيب ـــا دراهم ـــا، أم اســـمه مقابله

ـــة بـــرش  ـــة الحجـــاج كمنزل ـــه، إذ مل تكـــن منزل ـــك علي ـــا مـــن ســـخط الخليفـــة عبداملل خوًف

بن مروان لدى الخليفة.

ـــا  ـــارة هن ـــب اإلش ـــود. وتج ـــن النق ـــوع م ـــذا الن ـــه ه ـــش وج ـــملة إىل هام ـــد البس ـــول ملسو هيلع هللا ىلص بع ـــم الرس ـــف اس أضي

ـــه إال  ـــد »ال إل ـــارة التوحي ـــى عب ـــا ع ـــوت أيًض ـــد احت ـــام 73ه ق ـــت ع ـــي ضب ـــابهة والت ـــم املش ـــل الدراه إىل أن أوائ

ـــق، إال  ـــم دمش ـــوة بدراه ـــك أس ـــه، وذل ـــش الوج ـــول ملسو هيلع هللا ىلص يف هام ـــم الرس ـــل اس ـــملة وقب ـــد البس ـــده« بع ـــه وح الل

ـــد  ـــود خال ـــروان بنق ـــن م ـــرش ب ـــر ب ـــود إىل تأثّ ـــد يع ـــا ق ـــام 74ه. الســـبب يف إزالته ـــت ع ـــد أُزيل ـــارة ق أن هـــذه العب

ـــول  ـــم الرس ـــى اس ـــط ع ـــتملت فق ـــة د.262( واش ـــن 73ه )القطع ـــداء م ـــرة ابت ـــت يف الب ـــي ضب ـــه الت ـــن عبدالل ب

ـــراق. ـــود الع ـــى نق ـــر ع ـــي تذك ـــارات الت ـــد العب ـــل توحي ـــه فض ـــا أن ـــملة، فلرمب ـــد البس ملسو هيلع هللا ىلص بع
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هـذه القطعـة الفريـدة هـي أول عملـة إسـالمية يكتـب عليهـا تاريـخ السـك باألرقام بشـكل كامل بدال مـن الحروف 

والكلـات، ولكـن بـداًل مـن كتابـة الرقـم 74 كتبـوا الرقمـن 3 و4 بجانـب بعضهـا، أي أن سـنة الـرب التـي كتبـت 

هـي 7، ومـا ال شـك فيـه أن هـذا الخطـأ كان نتيجـة لعدم متـرس الحرفيـن يف كتابة األرقـام بهذه الطريقـة، وخاصة 

الكبـرية منها.

د.243

 .برش بن مروان= بيرش ي مروانان :                = الوجه -٢٤٣.د

 .a@fiÏéä@@@@@@@á‡´@!a@·èi!/ الهامش
 .٤  ٣.              = الكوفة= أكوال :             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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مـن املالحـظ أن حجـم اإلمـام يف ظهـر هـذه القطعـة أكـب بكثـري مـن حجـم املصلـن خلفـه، وهذا الشـكل مـن عدم 

التناسـب يف حجـم الشـخصيات الثـالث مييـز اإلصـدارات األوىل مـن هـذا النـوع مـن الدراهـم والـذي بـدأ ضبـه يف 

الكوفـة عـام 73ه.

توجد ثالثة أزياء رئيسية ملالبس الشخصيات الثالث يف دراهم برش بن مروان وهي عى النحو التايل:

اإلمـام يرتـدي زيًـا مقلّـًا أفقًيـا، واملصليـان يرتديـان زيا غري ُمزيّن. وهذا الشـكل اشـتهرت به دراهـم الكوفة عام . 1

73ه ومل يتـم تغيـريه عى هذه القطعـة رقم د.243.

اإلمـام واملصليـان يرتـدون أزيـاء متشـابة مقلّمـًة أفقًيـا. وهذا الشـكل ورد عى نقـود الكوفة عـام 74ه )القطعة . 2

د.244(.

اإلمـام يرتـدي زيًـا منّقطًـا ومقلّـًا، واملصليـان يرتديـان زيًـا خالًيـا مـن الزينـة مقلًا يف أسـفله. وهذا الشـكل هو . 3

األكـرث شـيوًعا إذ إنـه ورد عـى نقـود الكوفـة عامي 74 و75ه، وعى جميـع نقود البرة والتـي ضبت عام 75ه 

)القطعتان د.245 ود.246(.

حرفًيـا كُتـب االسـم األول للحاكـم »بيـرش« بدال من بـرش بالبهلويـة، حيث إن حرف اليـاء البهلوي هنـا يعدل الكرة 

لحـرف البـاء يف الكتابـة العربيـة. مـا متيـزت بـه أيًضـا نقـود بـرش بـن مـروان هـو كتابـة »جـن« يف الربـع األول مـن 

هامـش الوجـه، والتـي مـن املمكـن أنهـا ترمـز للموظـف املـرشف عى سـك هذا النـوع مـن النقود.

مـن املالحـظ أن هـذه القطعـة تـم طالؤهـا بالفضـة يف املـايض يف محاولـة من أحـد مالّكها يف السـابق للحفـاظ عليها 

وتجديدها. 

 .برش بن مروان= بيرش ي مروانان :                = الوجه -٢٤٤.د

 .a@fiÏéä@@@@@@@á‡´@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٤=  ٤  ٧٠.              = الكوفة= أكوال :             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

يف عـام 74ه تـم إتقـان نقـش الشـخصيات الثـالث، وتـم تعديـل حجم اإلمـام واملصليـن ليصبح أكـرث تناسـًبا، كا أن 

تاريـخ السـك كتب رقمًيـا بالطريقة السـليمة.

د.244
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تُكتـب األرقـام بالبهلويـة باسـتعال الرمـوز التـي تعـادل 1 و2 و3 و4 و10 و20 و100. وتُكتـب املئـات أواًل ثـم 

العـرشات ثـم اآلحـاد مـن اليمـن إىل اليسـار.

متتـاز هـذه القطعـة باإلتقـان والحرفيـة يف نقشـها وضبهـا، إذ يبـدو أن الحـريف قد أوىل عنايـة فائقـة لتفاصيلها ودقة 

الصـور عليهـا، بشـكل يتفـوق حتـى عى دراهـم البرة األخرى مـن نفس اإلصدار والتـي تعتب يف مجملهـا من النقود 

املتقنة.

مـن املالحـظ أن الخـط الـذي ميتد رأسـًيا عى طول النصف السـفي من زي الشـخصيتن الجانبيتـن ال يصل إىل األرض 

وال يتعـدى النقـش يف أسـفل الثـوب، وهـو مايرجـح كـون هـذا الخـط جـزًءا مـن نقش الـزي وليس سـيًفا كـا يقرح 

بعـض الباحثـن، ومـا يؤكـد عليـه أيًضـا زي الشـخصيات الثالث يف القطعـة رقـم د.244 والذي يوجد فيـه نفس الخط 

يف منتصـف ثـوب اإلمام واملصليـن خلفه.

 .برش بن مروان= بيرش ي مروانان :                = الوجه -٢٤٦.د

 .a@fiÏéä@@@@@@@á‡´@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                      = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

د.245

د.246

 .برش بن مروان= بيرش ي مروانان :                = الوجه -٢٤٥.د

 .a@fiÏéä@@@@@@@á‡´@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                      = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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نقـود سـنة 75ه هـي أكـرث نقـود بـرش بـن مـروان وفـرة مقارنـة بنقـود السـنوات األخـرى، إال أن نقـود هـذا الحاكم 

مجمـاًل تعـد يف غايـة النـدرة، وذلـك بالرغم مـن أن بعض الباحثـن يرجح أن إنتاجهـا كان وفريًا. السـبب يف عدم نجاة 

إال عـدد يسـري مـن هـذه الدراهـم حتـى وقتنا الحايل قـد يعود إىل الثـورة العباسـية والتي تم فيها طمـس العديد من 

آثـار ومعـامل األمويـن، والتـي مـن بينهـا درهـم الخليفة الواقـف وهـذه الدراهم التي حملـت صورة برش بـن مروان، 

فمـن الجائـز أن القطـع التـي كانـت متداولـة وقـت الثـورة العباسـية قـد تـم سـحبها وإعـادة ضبهـا، خالًفـا للنقـود 

العربيـة الساسـانية األخـرى والنقـود األمويـة التـي ال تصـور أيًـا مـن حـكام بنـي أميـة. ومـا قد يعـزز هـذه الفرضية 

هـو أن معظـم دراهـم بـرش بـن مـروان التـي تـم العثـور عليهـا هـي دراهـم كاملة غـري مقروضة، مـا يعنـي أنه تم 

تخزينهـا قبـل التوسـع يف إنتـاج الدراهـم األمويـة األقـل وزنًا، فلـم تكن متداولـة وقت الثورة العباسـية، أمـا الدراهم 

األخـرى التـي كانـت متداولـة وتـم قرضهـا ليتسـاوى وزنهـا مع الدراهـم األمويـة فالبد أنها سـحبت وأعيـد ضبها.

زيد بن أيب زياد

د.247

 .برش بن مروان= بيرش ي مروانان :                = الوجه -٢٤٧.د

 )زيد بن أيب زياد= زيتو ي أبوزييات (a@·èi!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/ الهامش
 .هـ٧٤= چهار هفتات .                        = جي= جد :          = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 



139

الدراهم - عبدامللك بن مروان

عـى الرغـم مـن أن اسـم بـرش بـن مـروان قـد كُتـب يف خانـة اسـم الحاكـم مقابل وجـه كرى عـى وجه هـذا النوع 

مـن النقـود، إال أن تصميـم هـذه الدراهـم يختلـف عـن تصميـم دراهـم برش بـن مـروان األخـرى اختالًفا بّيًنـا، إذ إن 

الظهـر احتفـظ بوجـود شـعلة النـار وسـدنتها، أمـا الوجه فلـم يضاف إليه اسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص.

يف املقابـل متيـز هـذا اإلصـدار بذكـر اسـم الحاكم املحـّي للمدينة والـذي كُتب يف الهامش بعد البسـملة، يف إشـارة إىل 

أن هـذه النقـود ضبـت بأمـر الحاكـم املحـّي زيـد بن أيب زيـاد، الذي بـدوره يتبع حاكـم املنطقة أو اإلقليـم برش بن 

مـروان، وهـو مـا يتفـق مع االختالفـات األساسـية يف تصميم هـذه الدراهم عـن دراهم برش.

ال يعلـم عـى وجـه اليقـن إذ كان هـذا الحاكـم هـو نفسـه زيـد بن أدهـم األزدي البـري الـراوي،)1، 2( والـذي يعتقد 

أنـه كان يبلـغ مـن العمـر 27عاًمـا يف سـنة 74ه، السـنة التـي ضب فيها هـذا الدرهم.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٤٨.د

 .´‡á/ الهامش
 .سنة السك مبهمة.            = مكان السك مبهم:         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 

أسـوًة مبـا حصـل يف دمشـق تـم إعـادة وضع اسـم كرى عـى وجه النقـود مقابـل وجه كرى بعـد أن أزيلـت عبارة 

»محمـد رسـول اللـه« مـن عليهـا، وذلـك يف دور السـك يف اإلقليـم الشـايل التابـع ملحمد بن مـروان. وبداًل مـن كتابة 

البسـملة أضيـف االسـم األول ملحمـد بـن مـروان إىل هامـش وجـه الدراهـم، والسـبب يف هـذا قـد يعـود إىل تأثـر 

الحرفيـن الذيـن أنتجـوا هـذا اإلصـدار ببعض النقـود العربية الساسـانية األخـرى املتداولة يف ذلك الوقـت والتي كتب 

عليهـا أسـاء الحـكام بالعربيـة يف الهامـش )القطعتـان د.200 ود.203(، أو بنـاًء عـى رغبـة محمد بـن مروان.

العديـد مـن القطـع املعروفـة مـن هـذه الفئـة من النقـود العربيـة الساسـانية والتـي يعتقد أنهـا ضبـت يف األقاليم 

الشـالية يف زمـن محمـد بـن مـروان متتاز بأسـلوب نقش جلف ينم عـى أن أهل الصنعة الذين عملـوا عى إنتاجها مل

أبو الحجاج جال الدين يوسف بن عبدالرحمن املزي، تهذيب الكال يف أساء الرجال، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج 10، ص 67.  )1(

أبو محمد عبدالرحمن ابن أيب حاتم الرازي، الجرح والتعديل، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 3، ص 563، رقم 2546.  )2(

باسم كرى الثاين »محمد«

د.248
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يكونوا من ذوي الخبة. وإذا أضفنا إىل ذلك أيضا تكرر إضافة أحرف بيزنطية إىل بعض هذه القطع كا هو حال هذه 

القطعة والتي كتب عليها حرف θ )ثيتا( مكان النجمة اليمنى عى هامش الوجه ترجح فرضية أن محمد بن مروان 

عندما أُرسل إلمارة الشال انتدب معه حرفين من بالد الشام الذين قد يكونون من البيزنطين الذين عملوا يف ضب 

الفلوس العربية البيزنطية، وذلك ليقوموا بإنشاء دور لسك الدراهم يف األقاليم الشالية، وهو نقيض ما جرى عند 

إنشاء دار سك الدراهم يف دمشق والتي يبدو أنها استعانت بحرفين من العراق أو فارس.

السـبب يف اسـتعانة محمـد بـن مـروان بحرفيـي الشـام بدال مـن العـراق أو فارس إن صحـت هذه الفرضيـة قد يكون 

لحاجتـه املسـتعجلة إلنتـاج النقـود الالزمـة لتجهيـز جيوشـه التـي شـاركت يف العديـد مـن املعـارك يف تلـك الحقبـة، 

فلـم يكـن إتقـان نقـش الدراهـم مـن الروريات بالنسـبة لـه. السـبب اآلخر قـد يكون عدم متتـع محمد بـن مروان 

بعالقـات جيـدة كأخيـه عبدامللـك مـع األمـراء يف العـراق وفـارس ليطلب العـون منهم.

مـن املالحـظ أيًضـا أن رمـز مـكان السـك الذي كتب عـى ظهر هذه القطعـة مطابق للرمـز عى درهم )محمد رسـول 

اللـه( ضب الشـال )القطعـة د.237( وأيضـا عـى درهـم محمـد »واف« )القطعـة د.252( مـا يوحـي بـأن هـذه 

القطـع مرابطـة عى نحـو ما.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٤٩.د

 .´‡á/ الهامش
 .هـ٧٨= هشت أ .                 = ري= رد :         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

هذه القطعة كسابقتها ذات أسلوب نقش بدايئ، ونظًرا لتطور كتابة املكان والسنة عليها مقارنة بسابقتها من الجائز 

أنها سكت يف أواخر سنوات إنتاج النقود العربية الساسانية يف أقاليم الشال. سنة الرب كتبت )شستا(، إال أنه 

من األرجح أن املقصود هو )هشت هفتات( أي 78ه، وهي من أواخر سنوات إنتاج هذه النقود يف الشال. أما رمز 

املدينة فكتب »جد«، وهو رمٌز ملدينة جي، ولكن أيًضا قد يكون املقصود منه »رد« الذي يرمز ملدينة الري.

اسـم املدينـة والسـنة املدونـان عـى هذه القطعة قد يكونان ببسـاطة انعكاًسـا ملا هـو مدون عى قطـع أخرى ُقلدت 

إلنتـاج هـذا الدرهـم، إال أن االحتـال اآلخر وهو أن يكون مكان سـك هذه العملة وتاريخه الفعـي هو املذكور عليها

د.249
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أيضا وارد، وذلك ألن إنتاج النقود يف مدينة الري يف ذلك الوقت معقول جًدا نظًرا لقربها من األقاليم الشالية التي 

يحكمها محمد بن مروان، وهي مدينة آمنة يسهل حايتها مقارنة بغريها من مناطق الشال التي كانت تعد ثغورا غري 

مستقرة يصعب حاية دور السك فيها، إال أنه يجب أن ال نغفل عن تكرار ذكر مدن وسنوات مختلفة عى هذا النوع من 
الدراهم غالًبا تم نسخها من دراهم أخرى، ما حدا بالباحثن أن يرجحوا مدينة حران لتكون املكان املحتمل لربها.)1(

مـن املالحـظ أن »محمـد« التـي كتبـت يف الربـع الثـاين مـن هامـش الوجـه كتبـت بخـط مختلـف عـن الخـط الكويف 

املعـروف، وهـو مـا يتجـى بوضـوح عنـد النظـر إىل حـرف الحـاء وحـرف الـدال مـن هـذه الكلمـة. لقد كتبـت كلمة 

»محمـد« بطريقـة متشـابهة عـى عـدد مـن النقود العربيـة الساسـانية األخرى التي ضبـت يف أقاليم الشـال ومثال 

ذلـك القطعتـان رقـم د.253 ود.256، وكذلـك عـى عـدد مـن الدراهـم العربيـة الساسـانية التـي ضبـت يف دمشـق 

كدرهـم الخليفـة الواقـف )القطعـة د.239(، ومـن املرجـح أن تكـون طريقة الكتابة هذه شـائعة يف بالد الشـام، وتأثر 

بهـا أهـل الصنعـة، فاقتبسـوها وطبقوهـا عى النقـود التـي أنتجوها.

ويف هـذا املقـام البـد لنـا أن نشـري إىل أنـه إن كان محمـد بن مـروان قد أحر أهـل الصنعة معه من بالد الشـام فمن 

الـوارد أن سياسـة ضب النقـود العربيـة الساسـانية املتبعـة يف أقاليـم الشـال كانـت انعكاًسـا لسياسـة ضب النقود 

العربيـة البيزنطيـة، والتـي مـن املمكـن أن محمـد بـن مروان قـد خبها عندمـا توىل إمارة بعـض املدن يف الشـام. قد 

يعنـي هـذا أن دور السـك يف الشـال ضبـت أكـرث مـن نـوع مـن الدراهـم يف نفـس الوقـت، وأيضـا مـن املمكـن أن 

النـوع الواحـد مـن الدراهـم قـد أُنتـج مـن قبـل أكـرث مـن دار سـك واحدة، وذلـك اسـوة بفلـوس اإلمباطـور الواقف 

واإلمباطـور املعتـي العـرش وغريهـا مـن الفلـوس العربيـة البيزنطيـة التـي ضبت يف عـدة مدن يف نفـس الوقت.

باسم كرى الثاين »جاز هذا«

د.250

)1( S. Sears, Befors Caliphal Coins: Transitional Drahms Of The Umayyad North, American Journal Of Numismatics, Second 

series 15,  2003, p.77-110.
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يتميـز هـذا اإلصـدار النـادر بعبـارة »جـاز هـذا« التـي تظهر ألول مـرة عى النقـود العربية الساسـانية بعـد أن كانت 

شـائعة عـى الفلـوس العربيـة البيزنطيـة. تعد هذه العبارة إشـارًة أخـرى إىل الخلفيـة اإلدارية ملحمد بـن مروان ومن 

معـه مـن القامئـن عـى ضب النقود وهـي إدارة يبدو أنها مسـتوردة من بالد الشـام. خالًفـا للدراهم األخـرى القليلة 

املعروفـة مـن نفـس اإلصـدار والتـي قلـدت دراهم كـرى الثاين التـي أنتجت يف سـنوات حكمه األوىل يبـدو أن وجه 

هـذه القطعـة أقـرب إىل دراهم كـرى املتأخرة.

يُعتقـد أن هـذا النـوع مـن الدراهـم ضب يف دابل مـن قبل محمد بن مروان لفـرة وجيزة، ثم اسـتبدلت عبارة »جاز 
هـذا« بكلمـة »واٍف«، والتي اسـتبدلت بدورها فيا بعد باالسـم األول لألمري محمـد بن مروان.)1(

 .محمد= مهمت :             = الوجه -٢٥١.د

 .aÎ“@/ الهامش
 .٤= أربا .             = أي:           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

هـذه القطعـة كغريهـا مـن نقود الشـال ذات أسـلوب نقش بـدايئ، إال أنها أشـد إتقانا مـن غريها، وأقـرب إىل النقود 

الفارسـية التـي تـم تداولهـا يف تلـك املناطق يف السـابق. ومن املالحظ أن هـذا النوع من النقود قد قلـد دراهم كرى 

الثـاين التـي أنتجـت يف سـنوات حكمـه األوىل، والتي متيزت بصغر حجم رأس كرى، ووجود خصلة الشـعر غري متصلة

محمد »واف«

د.251

)1( S. Sears, Befors Caliphal Coins: Transitional Drahms Of The Umayyad North, American Journal Of Numismatics, Second 

series 15,  2003, p.77-110.

 .كرسى الثاين= هورسود :                = الوجه -٢٥٠.د

 .aâÁ@åbu/ الهامش
 .سنة السك مبهمة.       = مكان السك مبهم:       = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٦الوزن 
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بالـرأس مـن خلفـه. أمـا الظهـر فتميـز بلبـاس رأس خاص لسـدنة شـعلة النار، ومـن املعتقـد أن محمد بن مـروان قد 

اقتبـس هـذا النـوع مـن دراهـم كـرى إلنتـاج نقـوده ألنهـا كانت شـائعة يف مـدن األقاليـم الشـالية، والتي اسـتمر 

أهلهـا يف ضبهـا بعـد تحررهم مـن االحتـالل الفاريس.

يتميـز هـذا النـوع مـن الدراهـم أيًضـا بإضافة كلمـة »واف« إليها، وكحـال عبارة »جاز هـذا« هي كلمة مل ترد مسـبقا 

عـى النقـود العربيـة الساسـانية، بل تكـررت عى النقود العربيـة البيزنطية ما يعكس السياسـة اإلداريـة التي اتبعها 

محمـد بن مروان عند سـك دراهمه واملشـابهة لسياسـة سـك النقود العربيـة البيزنطية.

رمـز مـكان السـك »أي«، والسـنة »أربعـة« املدونان عى هذه القطعة بال شـك منسـوخان من أحد الدراهم الفارسـية 

املتداولـة مسـبقا يف إحـدى مدن الشـال، والتي اتخذت كنمـوذج لترب عى غرارها الدراهم اإلسـالمية.

 .محمد= مهمت :             = الوجه -٢٥٢.د

 .aÎ“@/ الهامش
 .سنة السك مبهمة.          = مكان السك مبهم:         = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

كتـب مـكان وسـنة سـك هـذه القطعـة بشـكل يوحـي بأنـه متخبـط، إال أنـه مطابـق متاًمـا ملـا هـو مـدون عـى ظهر 

الدرهـم )محمـد رسـول اللـه( ضب الشـال )القطعـة د.237( ما يشـري إىل ترابـط هاتن القطعتـن، كأن يكونا ضبا 

يف دار سـك واحـدة، أو نقشـا مـن قبـل الحرفن أنفسـهم.

يدل  ٢٥٢.ود ٢٣٧.تطابق البيانات املسجلة عىل ظهر القطعتني رقم د

 عىل وجود عالقة بني اإلصدارين

 ٢٥٢.القطعة د ٢٣٧.القطعة د

د.252
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 .محمد= مهمت :            = الوجه -٢٥٣.د

 .´‡á@/ الهامش

 .ãi =           .lãö:            = الظهر
 —/الهامش
 .جم ٢٬٩الوزن 

هـذه القطعـة كسـابقاتها مـن دراهـم محمـد »واف« ضبت عى شـاكلة دراهم كرى التـي أنتجها يف أوائل سـنوات 

حكمـه، إال أن االسـم األول ملحمـد بـن مـروان كتـب عـى هامش الوجه بـداًل من كلمـة »واف«، وذلك بشـكل ماثل 

للدراهـم باسـم كـرى »محمـد« كالقطعتـن د.248 ود.249. وكالقطعـة د.248 أضيـف الحـرف θ البيزنطي إىل هذا 

الدرهـم، وذلـك بـداًل مـن النجمـة يف الجهـة اليرى من هامـش الوجه.

محمد »محمد«

د.253
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قـد يبـدو للوهلـة األوىل أن سـنة ومـكان ضب هـذه القطعـة قـد كتبـا عـى ظهرهـا بشـكل متخبـط وعشـوايئ ملـلء 

الفـراغ، إال أنـه بعـد التمعـن يبـدو أن الكلمة التي كتبت يف الجهة الشـال يف خانة السـنة هـي »ضب« بالعريب،  أما 

الكلمـة التـي كتبـت يف الجهـة اليمـن يف خانـة املـكان هي »بري«، فتصبـح العبـارة الكاملة »ضب بـري«، وقد كتبت 

بطريقـة بدائيـة مشـابهة لحـٍد بعيد لطريقة الكتابـة العربية عى الفلوس العربية البيزنطية. وكا ذكرنا سـابًقا تشـكل 

مدينـة الـري مكانًـا معقـواًل لـرب النقـود مـن قبـل محمد بن مـروان، وقـد ورد ذكرها عـى قطع أخرى مـن دراهم 

الشـال كالقطعة د.249.

ــال  ــالد الشـ ــى بـ ــد عـ ــاه محمـ ــروان أخـ ــن مـ ــك بـ ــر عبدامللـ أّمـ

ـــا  ـــان وأرميني ـــرة وأذربيج ـــن الجزي ـــم كل م ـــى أقالي ـــتمل ع ـــي تش الت

ـــذه  ـــدن ه ـــن م ـــد م ـــود اإلســـالمية يف العدي ـــت النق ـــد ضب وأران، وق

األقاليـــم. يبـــدو واضًحـــا قـــرب مدينـــة الـــري مـــن تلـــك األقاليـــم، 

وهـــو مـــا ميكـــن أنـــه شـــجع عـــى إنشـــاء دار لســـك النقـــود فيهـــا 

ملحمـــد بـــن مـــروان.

اشتهرت النقود العربية البيزنطية بانتشار الكتـابـة 
إذ من الـواضـح أن ، العربية بطريقة بدائية عليها

الكثري من الحرفيني الذين عملوا عـىل سـك هـذه 
وكانوا أقـل ،  النقود كانوا يجهلون األحرف العربية

إتقاناً يف تدوينهم للكلامت العربية من نظـرائـهـم 
، من الفرس الذين رضبوا النقود العربية الساسانية

األمر الذي من املمكن أنه انعكس عىل الـدراهـم 
العربية الساسانية التي رضبها محمد بـن مـروان 

 .إبان توليه إلمارة الشامل
 

يبدو الشبه كبريًا عند مقارنة طـريـقـة الـكـتـابـة 
العربية عىل  هذه الفلوس العربية الـبـيـزنـطـيـة 

 .“رضب”وخاصًة الكلمة ، ٢٥٣.وظهر القطعة د
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كلـات  دراهمـه  هامـش  إىل  مـروان  بـن  محمـد  أضـاف 

وردت عـى النقـود العربيـة البيزنطيـة التـي مـن املمكـن 

أنهـا ضبت يف وقت سـابق. كتبت العبارة »دمشـق، وفية، 

جـاز هـذا« عـى الكثـري مـن الفلـوس العربيـة البيزنطيـة، 

وبالرغـم مـن أن الكتابـة العربيـة كانـت بطريقـة بدائيـة، 

إال أنهـا تـدل عى أن هـذه املصطلحات كانـت دارجة لدى 

أهـل الشـام. لذلك تكـررت كلمة »واٍف« بكـرثة عى فلوس 

الخليفـة الواقـف فيـا بعـد، كـا تكـررت هي مـع العبارة 

»جـاز هـذا« عـى دراهـم محمـد بن مـروان.

فمن  الدراهم  »محمد« عى هامش  األمري  اسم  كتابة  أما 

املمكن أنها مستوحاة من الفلوس العربية البيزنطية التي 

عليها  وكتب  الواقف،  الخليفة  لفلوس  سابقة  أنها  يعتقد 

األمراء،  ألحد  يرمز  أنه  الراجح  من  الذي  »محمد«  االسم 

هذا  بأن  القول  أما  بنفسه.  مروان  بن  محمد  يكون  قد 

االسم يرمز للرسول ملسو هيلع هللا ىلص فهو مرجوح، إذ مل يذكر الرسول 

كا  الله«،  »رسول  بالعبارة  معرًفا  إال  النقود  عى  ملسو هيلع هللا ىلص 

واستبدل  األوىل،  للمرة  ينرش  الذي  املشابه  الفلس  أن 

هذا. يؤكد  »األمري«  بكلمة  وجهه  من عى  »محمد«  اسم 

باإلضافة إىل النقود العربية الساسانية ضب محمد بن مروان أيضاً الفلوس العربية البيزنطية يف بعض املدن التي كانت 

خاضعًة لحكمه, من أمثلتها هذه القطع:

سـك محمـد بـن مـروان فلـوس الخليفـة الواقـف يف مدينـة الرهـا, ولكنـه 

اسـتبدل العبـارة املعتـادة عـى وجههـا والتـي تشـتمل عـى اسـم عبدامللك 

بـن مـروان باسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص, وهـو أمـر اشـتهرت بـه فلـوس الخليفـة 

الواقـف التـي ضبـت يف فلسـطن.

سـك محمـد بـن مـروان فلـوس الخليفـة الواقـف أيضـاً يف مدينـة حـران, 

وأضـاف اسـم محمـد إىل وجـه وظهـر هـذا اإلصـدار, ولكنـه مل يلحـق هـذا 

االسـم بعبـارة »رسـول اللـه« كـا فعـل بفلـوس الرهـا, مـا يرجـح كـون 

املعنـي بهـذا االسـم هنا هـو محمد بن مروان نفسـه و ليس الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص.

ضبـت الفلـوس العربيـة البيزنطيـة يف مدن أخـرى يف إقليم الجزيـرة, منها 

هـذه القطعـة التـي يبـدو أن مدينة السـك »أذرعـة« والتي تعنـي أذرعات 

سـجلت عليهـا, ومـن املحتمـل أن يكون هذا اإلصدار قـد ضب قبيل فلوس 

الخليفـة الواقف.
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ميتـاز هـذا النـوع الغريـب مـن النقـود العربيـة الساسـانية بأسـلوبه الفريـد املغايـر لجميـع النقـود األخـرى مـن 

املجموعـة، وذلـك القتبـاس تصميـم دراهـم هرمـز الرابـع يف إنتاجه. مـن الراجح أن هـذه النقود قد سـكت يف إحدى 

مـدن األقاليـم الشـالية التابعـة لحكـم محمد بن مـروان، واختار املسـلمون هذا التصميـم نظًرا لتداول تلـك املدينة 

دراهـم هرمـز قبـل فتحهـا مـن قبلهـم، ومـن الراجح أن تكـون هذه املدينـة واحدًة مـن مـدن أران أو جورجيا، حيث 

كان أهلهـا يربـون الدراهـم عـى شـاكلة دراهم هرمـز وقلدوا حتى السـنوات واألماكـن املختلفة التـي وردت عليها 

فيـا عـدا بعـض اإلصـدارات التـي اسـُتبدل رمـز املكان عليهـا بكلمـة »زوزون« والتـي تعني درهـم بلغة تلـك الديار 

)القطعـة م.2(.)1( مـن املمكـن أن هـذا النـوع مـن النقود ضب عنـد فتح واحدة من مدن الشـال التـي تطلق عليها 

كتـب التاريـخ مجمـال ثغـور أرمينـا مـن قبل أحـد قادة جيـوش محمد بـن مروان كمسـلمة بـن عبدامللك، لتسـتعمل 

يف إعـداد الجيـوش الغازيـة. مـن املمكـن كذلـك أن مـن سـك هـذه الدراهـم هـو َحاتِـم بْـن النعـان الباهـي الـذي 
اسـتعمله محمـد بـن مـروان، فأعـاد بنـاء عـدد من مـدن الشـال  كمدينتي دبيـل ومدينـة برذعة.)2(

)1( S. Sears, Befors Caliphal Coins: Transitional Drahms Of The Umayyad North, American Journal Of Numismatics, Second 

series 15,  2003, p.77-110.

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب، بريوت، ج 6، ص 23.  )2(

باسم هرمز الرابع

د.254
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 .هرمز الرابع= أوهرمز :                = الوجه -٢٥٤.د

 .“á‡®a@!a@·èi”دمغة . —/ الهامش
 .٧= شبا .             = أهواز= أو :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

هـذه القطعـة تـم ختمهـا بختم اسـالمي غريـب، إذ إنه وعـى غري املعهود عنـد ختم الدراهـم العربية الساسـانية تم 

ختـم هـذه القطعـة يف وسـطها وعـى رأس هرمـز، وهـذه الطريقة يف الختـم كانت أكرث شـيوعا عى النقـود البيزنطية 

والعربيـة البيزنطيـة. األمـر اآلخـر الـذي مييز هـذا الختم هو عبارة »بسـم الله الحمـد« التي أضيفت بواسـطته، وهي 

عبـارة غريبـة قد يكـون املقصود منها »بسـم اللـه الحميد«.

مـن غـري املعلـوم إن كان املسـلمون قـد اتخـذوا هـذا الختـم العتـاد النقود قبـل قيامهم بـرب دراهمهـم، أو أنهم 

أثنـاء سـكهم للنقـود ختمـوا قطًعـا أخـرى كانـت متداولـة العتادهـا، ولكـن مـن الواضـح أن مـن قـام بختـم هـذه 

القطعـة مل يكـن مـن أهـل الخـبة بسـك وختـم العمـالت يف العـراق أو فـارس.

د.255
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 .هرمز الرابع= أوهرمز :                = الوجه -٢٥٥.د

 .¸@”bi@¸g@ÒÏ@@@@@@@!/ الهامش
 .٨= متنا .             = شرياز= يش :              = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٣الوزن 

قـد متثـل هـذه القطعـة أول اصـدارات الدراهم العربية الساسـانية عى طراز دراهـم هرمز الرابع وذلك نظـًرا لهيئتها 

البدائيـة التـي توحـي بعدم متـرس القامئن عى إنتاجهـا وقلة خبتهم.

كتـب عـى الربعـن الثـاين والثالـث مـن هامـش الوجه عبـارة »القوة إال باللـه«، والتي توحـي بأن هـذا الدرهم ضب 

يف وقـت الجهـاد مـن قبـل أحـد جيـوش املسـلمن بغايـة إعـداده، أما رمـز مكان السـك »يش« والسـنة »متنـا« اللذان 

كتبـا عـى الظهـر فـال بـد أنهـا مستنسـخان من أحـد الدراهـم الدارجـة سـابقا والذي اتخـذ كنمـوذج إلنتـاج النقود 

اإلسـالمية عى شـاكلته.

د.256
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 .هرمز الرابع= أوهرمز :                = الوجه -٢٥٦.د

 .a@fiÏéä@@@@@@@á‡´@ÍáyÎ@@@@@@@!a@¸g@È€g@@@@@@@¸@!a@·èi!/ الهامش
 .٦= شتا .              = درهم= زوزونو :            = الظهر

 .a@Ôiä!/ الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 

ال بـد أن هـذه القطعـة ضبـت بعـد القطعة السـابقة رقـم د.255، فدقـة تصميمها وإنجازها تشـري إىل خـبة ومترس. 

إضافـة إىل ذلـك إدراج الشـهادة كاملـة عـى هامـش الوجـه والتي وردت أول مرة عى دراهم دمشـق عـام 73ه يدل 

عـى أن هـذا الدرهـم قـد ضب يف أواخـر عـام 73ه أو فيـا بعـد، أمـا عبـارة »ريب الله« التـي كتبت عـى ظهره فلم 

تـرد إال عـى بعـض الدراهـم النـادرة التـي ضبت قبـل هذا الدرهـم بزمن طويـل )القطعة د.64(، وكذلـك عى بعض 

الفلـوس التـي كتبـت نفس العبارة عـى ظهرها )القطعـة ف.23(.

وكـا هـو حـال الدرهـم السـابق فـإن »زوزون« التي كتبـت يف خانة املكان، و»شـتا« التـي كتبت يف خانة السـنة عى 

هـذه القطعـة تـم نسـخها مـن العملـة التـي اتخـذت مثـال ضب عـى شـاكلتها هذا النـوع مـن الدراهـم كالقطعة 

م.2 التـي تـم رشحهـا يف املقدمة.

د.257
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يبـدو أن هـذه القطعـة هـي أحـد آخـر النقود اإلسـالمية التـي ضبت عى طـراز نقود هرمـز الرابع، وهي تشـابه إىل 

حـد بعيـد القطعـة السـابقة، إال أن تغيـري موضـع عبـارة »ريب اللـه« مـن عـى هامـش الظهـر لتصبح يف خانـة مدينة 

السـك بـداًل مـن كلمـة »زوزون« يـدل عى أنها ضبـت بعد القطعة السـابقة، وقد أضيف هذا التعديـل إىل تصميمها 

لتتوافـق أكـرث مـع الشـكل التقليـدي للدراهـم املتداولـة قبـل الفتـح اإلسـالمي مـع املحافظـة عـى وجـود العبـارات 

اإلسالمية.

هذا هو النوع األول من نقود حمران بن أبان.

حمران بن أبان

د.258

د.259

 .هرمز الرابع= أوهرمز :                = الوجه -٢٥٧.د

 .a@fiÏé@@@@@@ä@á‡´@Íáy@@@@@@Î@!a@¸g@È€@@@@@@@g@¸@!a@·èi!/ الهامش

 .٦= شتا .               = مكان مدينة السك a@Ôiä!: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 

 .حمران بن أبان= أومران ي أبانان :                  = الوجه -٢٥٨.د

 “çˆ@bÄu” ٤٢دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .هـ٧٢= دو هفتات .                  = أردشري خره= أرت :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

 .حمران بن أبان= أومران ي أبانان :                  = الوجه -٢٥٩.د

 .Êbi@c@Âi@Êãº@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٢= دو هفتات .                  = أردشري خره= أرت :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٨الوزن 
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هـذا هـو النـوع الثـاين مـن نقـود حمـران بـن أبـان، وقـد متيـز بتكـرار اسـمه بالعربيـة يف الربـع الثالـث مـن هامـش 

الوجـه، وهـذا النـوع يعتـب أكـرث نـدرة مـن النوع السـابق.

مـن املالحـظ عـدم وجـود ألـف املـد خلـف حـرف الـراء مـن اسـم حمـران، ووجـود ألف املـد خلف حـرف البـاء من 

اسـم أبان.

 .مقاتل بن مسمع= موكاتل ي مسامان :                  = الوجه -٢٦٠.د

 .ÚÌãÿi@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٢= هفتات  ٢.                  = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

أضـاف مقاتـل بـن مسـمع كلمـة »بكريـة« إىل الربـع الثالث مـن هامش وجـه دراهمه، كأمنـا يقول »دراهـم بكرية«، 

ناسـًبا بذلـك نقـوده إىل قبيلته بكر بـن وائل.

ضب مقاتل نقوده يف بيشابور عامي 72ه ، 73ه فقط.

مقاتل بن مسمع

د.260

د.261

 .مقاتل بن مسمع= موكاتل ي مسامان :                  = الوجه -٢٦١.د

 .ÚÌãÿi@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٣= هفتات  ٣.                   = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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اسـتمر خالـد بـن عبداللـه بإضافـة اسـم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص إىل هامش وجه نقوده أسـوة بعبدامللـك بن عبداللـه من قبله. 

احتـوت أوائـل نقـود خالد عـى أربعة أطـواق يف ظهرها.

تعد نقود بيشابور أكرث نقود خالد بن عبدالله توفًرا.

تكـررت كتابـة التاريـخ بشـكل مختـر عـى عـدد مـن النقـود العربية الساسـانية، كـا هو األمـر عى هـذه القطعة 

التـي اكُتفـَي بكتابـة »هـف« للعـدد سـبعن بداًل مـن »هفتـات« بالفاريس.

خالد بن عبدالله 

د.262

د.263

د.264

 .خالد بن عبد هللا= هاليتو ي أڤدوالان :                = الوجه -٢٦٣.د

 .a@fiÏéä@á‡´@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٤= چار هفتات .                      = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .خالد بن عبد هللا= هاليتو ي أڤدوالان :                = الوجه -٢٦٤.د

 .a@fiÏéä@á‡´@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٤= چار هف .              = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .خالد بن عبد هللا= هاليد ي أڤدوالان :                 = الوجه -٢٦٢.د

 .a@fiÏéä@á‡´@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٣= هفتات  س.                   = البرصة= بچال :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 
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ضب عبدالعزيـز عبداللـه بـن خالـد األمـوي نقـوده فقـط يف توج وأردشـري خـره عام 74ه. مـن املالحـظ أن التاريخ 

املـدون عـى هـذا اإلصدار اشـتمل عـى الصيغـة الرقمية للعـدد أربعة.

 .عبد هللا بن خازم= أڤدوال ي هزمان :                 = الوجه -٢٦٦.د

 ٣٣ومن الراجح رقم  ٢٨دمغة رقم . Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش

= چهر هفتات .                      = مرو الروذ= مرو روت :            = الظهر
 —/ الهامش. هـ٧٤

 .جم ٤٬٠الوزن 

ُضب هـذا الدرهـم الفريـد باسـم عبداللـه بـن خـازم يف عهـد أمّيـة بـن عبداللـه عـّدة أعوام بعـد ضب آخـر دراهم 

عبداللـه بـن خـازم يف مـرو الـروذ )القطعـة د.224(، ولكونه من ضب أمية بـن عبدالله، فقد أضيفت لـه كلمة »ريب« 

بعـد البسـملة ليسـهل متييـزه عن النقـود األخرى التـي ضبت يف نفـس املدينة.

أمية بن عبدالله

عبدالعزيز بن عبدالله

د.265

د.266

 .عبد العزيز بن عبد هللا= أڤدألچيچو ي أڤدوالان :                   = الوجه -٢٦٥.د

 .a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٤= هفتات  ٤.                     = توج= تأرت :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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 .سلم بن زياد= سلم ي زيياتان :               = الوجه -٢٦٧.د

 ٣٣دمغة رقم . Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش

 .ي٦٤= چهر سشت .                     = مرو الروذ= مرو روت :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

ضبـت هـذه القطعـة باسـتعال القالـب الخلفي نفسـه الذي ضبت بـه دراهم أمية بـن عبدالله )القطعـة د.268(، 

مـا يـدل عـى أن هـذه القطعـة أيًضـا مـن ضب أميـة بـن عبداللـه. كحـال القطعـة السـابقة يبـدو أن كلمـة »ريب« 

أضيفـت إىل الربـع الثالـث مـن هامـش وجههـا بعـد البسـملة ليسـهل متييزهـا، لكـن خالًفا للقطعة السـابقة اسـتبدل 

اسـم عبداللـه بـن خـازم باسـم سـلم بن زيـاد، واسـتبدلت السـنة الهجرية بالسـنة الفارسـية 64ي التـي توافق 76ه.

 هـذه هـي النسـخة الثانيـة التي يتم نرشها مـن هذا الدرهم النادر. ضبـت هذه القطعة باسـتخدام القالب الخلفي

د.267

د.268

 .أمية بن عبد هللا= أومييا ي أڤدوالان :                     = الوجه -٢٦٨.د

 ٣٣دمغة من الراجح رقم . a@·èi!/ الهامش

 .ي٦٤= چهر سشت .                     = مرو الروذ= مرو روت :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 
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نفسه الذي ضبت به القطعة السابقة رقم د.267، ولكن يبدو أن أمية بن عبدالله فّضل إضافة اسمه إىل نقوده يف 

هذه السنة، فاستبدل القالب األمامي بآخر نُقش عليه اسمه، وأزيلت كلمة »ريب« من عليه النتفاء الحاجة لها.

فيـا عـدا الدراهـم التـي ضبـت يف البـاب )القطعـة د.269(، تعـد جميـع نقـود أميـة بـن عبداللـه التـي ضبـت 

يف املناطـق األخـرى يف غايـة النـدرة، وقـد توفـر هـذه القطعـة والقطعتـان السـابقتان رقـم د.266 ود.267 التعليـل 

املناسـب لهـذه النـدرة، إذ يبـدو أن هـذا الحاكـم باإلضافـة إىل ضبـه ألعـداد قليلـة مـن النقـود، ضب بعـض نقوده 

بأسـاء غـريه مـن الحـكام السـابقن الذيـن كانـت نقودهـم متداولـة يف مـدن خراسـان.

 .أمية بن عبد هللا= أومييا ي أڤدوالان :                     = الوجه -٢٦٩.د

 )دانبوتو(                    a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٧= هفت هفتات .                      = الباب= ببأ :            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

تعد النقود التي ضبت بالباب أكرث نقود أمية بن عبدالله وفرة.

يبـدو أن هـذه القطعـة قـد ضبـت مـن نحـاس ثـم طليـت بالفضـة، وهـذه أحـد الطـرق التـي كانـت تتبـع يف ذلـك 

الزمـن يف تزويـر النقـود. لكـن البد أن نشـري هنا إىل وجه الشـبه الشـديد بن أسـلوب نقش هذه القطعـة واإلصدارات 

الرسـمية لنفـس الحاكـم )القطعـة د.271(، فمـن املمكـن أنهـا ضبـت بقوالـب سـك رسـمية تابعـة للدولـة، إّما بعد 

رسقتهـا، أو أنهـا ضبـت مـن قبل دار السـك نفسـها ألهـداف اقتصاديـة معينة.

 .عبد هللا بن أمية = أڤدوال ي أومييان :                     = الوجه -٢٧١.د

 Òç»€a@@@@@@@!a@·èi@!)       مي/         (الهامش
 .هـ٧٧= هفت هفتات .                       = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

متيـزت نقـود عبداللـه بـن أميـة، باإلضافـة إىل وجـود البسـملة يف موضعهـا املعتـاد، بوجـود »مـي« يف الربـع األول، 

و»العـزة للـه« يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه.

عبدالله بن أمية

د.269

د.270

د.271

 .عبد هللا بن أمية = أڤدوال ي أومييان :                     = الوجه -٢٧٠.د

 Òç»€a@@@@@@@!a@·èi@!)       مي/         (الهامش
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                       = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 
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 .عطية بن األسود = أتييا ي أسودان :                  = الوجه -٢٧٢.د

 ãfl˛a@Ô€Î@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧١= ي هفتات .                  = كرمان:           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٢٬٧الوزن 

متيـزت نقـود عطيـة بـن األسـود بوجـود العبارة »بسـم الله ويل األمـر« يف الربع الثاين مـن هامش الوجـه، وهي عبارة 

مبتكـرة جمعـت بن البسـملة وأحد الشـعارات التي ترمز لفكـر الخوارج.

ُسـجل التاريـخ 71ه عـى هـذه القطعة بشـكل مختلف، إذ إن العدد »واحـد« كُتب »ِي« وهو إمـاّ أنه هيئة مخترة 

جـًدا لهـذا العـدد، أو أن املقصـود منه كتابـة الصيغة الرقمية للعدد واحد والتي تشـابه حرف »ي« البهلوي شـكاًل.

هذه هي القطعة الوحيدة املعلومة لعطية التي احتوت عى اسم مدينة »أنوات«.

عطية بن األسود

د.272

د.273

د.274

 .عطية بن األسود = أتييا ي أسودان :                  = الوجه -٢٧٣.د

 ãfl˛a@Ô€Î@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٢= تلني هفتات .                      = كرمان:            = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

 .عطية بن األسود = أتييا ي أسودان :                  = الوجه -٢٧٤.د

 )أن(           ãfl˛a@Ô€Î@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٢= دو هفتات .                  = كرمان أنوات :                         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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امتـازت نقـود عطيـة والتـي ضبـت جميعهـا يف مناطـق إقليـم كرمـان بتكـرار كتابـة أحرف وكلـات بالفارسـية عى 

هامـش الوجـه والظهـر، ويبـدو أن بعضهـا يرمـز للمدينـة التـي ضبـت بهـا الدراهـم، كـا هو حـال الرمـز عى هذه 

القطعـة، إذ كتـب »آن« يف الربـع الثالـث من هامـش الوجه، وها الحرفان األوليان من اسـم مدينة السـك »أنوات«.

 .عطية بن األسود = أتييا ي أسودان :                  = الوجه -٢٧٥.د

 ãfl˛a@Ô€Î@!a@·èi@@@@@@@!/ الهامش
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                      = كرمان وات :                 = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

كلمـة »للـه« يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه هـي يف الواقـع جـزء مـن نقـش هـذا الدرهـم ومل تضـاف إىل هذه 

القطعـة بختمهـا بعـد ضبها.

بالرغـم مـن أن مدينـة الـرب كتبـت بوضوح »نـات« أو »وات« بعـد »كرمان«، وهي أسـاء قد تعـود ملدينة ناجت 

بهـذا اإلقليـم، إال أنـه مـن املمكـن أيًضـا أنهـا ليسـت أسـاء كاملـة ملناطق، إذ مـن املحتمـل أن تكون مدينـة الرب 

هـي أنـوات، وقـد أُدغـم أول حرفـن مـن اسـمها »أن« مـع آخـر حرفن من اسـم كرمـان املطابقـن لها، فأصبح اسـم 

مدينـة السـك »كـرم أن وات«، وهـو مـا قـد يفر وجود كلمـة »لله« يف الربـع الثالث من هامش وجه هـذه القطعة، 

والتـي مـن املمكـن أن تكـون ناتجـًة مـن تعديـل كلمـة »أن« التـي تشـبهها بالشـكل، واملكتوبـة بنفـس املوضـع عى 

القطعـة السـابقة رقم د.274.

د.275
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 .عطية بن األسود = أتييا ي أسودان :                  = الوجه -٢٧٦.د

 áÓÄu@@@@@@@ãfl˛a@Ô€Î@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                      = كرمان ناو:                = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

تكـرر ذكـر اسـم مدينـة الـرب يف الربـع الثالـث مـن هامـش ظهـر هـذا الدرهـم، وهـي وسـيلة يسـهل معهـا متييز 

دراهـم هـذه املنطقـة، أمـا الوسـيلة األخـرى لتمييـز هـذه الدراهـم فهـي إضافة كلمـة »جيـد« إىل الربـع الثالث من 

هامـش وجههـا، وهـي كلمـة مل تضـاف إال إىل القليـل من أوائـل الدراهم التي ضبها املسـلمون )القطعـة د.8(، ثم مل 

تلبـث أن اسـتبدلت بأخـرى احتـوت عـى البسـملة بعـد سـنوات قليلة مـن إنتاجها.

 .عطية بن األسود = أتييا ي أسودان :                  = الوجه -٢٧٧.د

 ٢٨دمغة رقم . ãfl˛a@Ô€Î@!a@·èi/ الهامش

 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                      = كرمان ناو:                = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

ضب هـذا الدرهـم بنفـس املدينـة وبنفـس السـنة التـي ضبـت بهـا القطعـة السـابقة رقـم د.276، ولكـن بـداًل من 

إضافـة »جيـد« لهامـش الوجـه، وإعـادة كتابـة اسـم املدينـة يف هامـش الظهـر، وضعـت نجمتـان، واحدة عى شـال 

الهـالل العلـوي، والثانيـة عـى ميـن الهـالل السـفي يف هامـش الظهـر للدرهم ليسـاعد عـى متييزه.

ما مييز هذا اإلصدار من النقود وجود ثالث نقط أسفل الهالل والنجمة السفلين يف هامش الوجه.

حـرف »ش« الفـاريس يف الربـع الثالـث مـن هامـش الظهـر قـد يكـون أول حـرف من اسـم »شـريوي« الـذي ورد عى 

نقـود يزيـد بـن املهلـب )القطعـة د.311( وعمـرو بن لقيـط )القطعـة د.318(.

د.276

د.277

د.278

 .عطية بن األسود = أتييا ي أسودان :                  = الوجه -٢٧٨.د

 ãfl˛a@Ô€Î@!a@·èi/ الهامش
پنچ .                      = سريجان بكرمان= كرمان رسچن :                 = الظهر

 )ش/       ( الهامش. هـ٧٥= هفتات 

 .جم ٣٬٥الوزن 
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هـذا الدرهـم الفريـد هـو إحـدى العمـالت ذات األهميـة التاريخيـة البالغـة، وذلـك ألنـه يشـكل أول النقـود التـي 

ضبـت مـن قبـل الخـوارج، فهـو قـد ضب تسـعة أعـوام قبـل القطـع األخـرى املعروفـة مـن نفـس النـوع )القطعـة 

د.280(، والتـي ضبـت عـام 75ه.

ال حكم إال لله

د.279

 .ال حكم إال هلل = لويتو داتو بر بال داتو :                        = الوجه -٢٧٩.د

 g@·ÿy@¸@@@@@@@!a@·èi¸@!/ الهامش
 .هـ٦٦= ش شست .                = أردشري خره= أرت :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 
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أسـلوب نقـش هـذا الدرهـم هـو ذات أسـلوب نقـش أوائـل دراهـم عبداللـه بـن الزبـري التي ضبـت يف أردشـري خره 

عـام 66ه )القطعتـان د.176 ود.178(، مـا يشـري إىل أن من سـك هـذا اإلصدار من النقود هم نفـس الحرفين الذين 

سـكو نقـود عبداللـه بـن الزبـري مـن قبل، وقد تـم اسـتعالهم إلنتاج النقـود للخوارج لفـرة وجيزة عنـد احتالل هذه 

املدينـة مـن قبلهـم يف عـام 66ه. مـن املالحـظ أن أسـلوب نقـش هـذا الدرهـم ودراهـم عبدالله بـن الزبري السـابقة 

مـن نفـس املدينـة قـد انقطـع ومل يتكرر يف دراهم أردشـري خره بعـد إنتاج هذا اإلصـدار الخاص بالخـوارج، ما يعني 

توقـف الحرفيـن عـن العمـل واسـتبدالهم بآخرين رمبا بسـبب مقتلهم.

تعـد هـذه القطعـة دليـاًل حّسـًيا عـى صحـة مـا ورد يف كتـب التاريخ مـن أن األزارقـة بقيـادة أمريهم »عبيـد الله بن 

املاحـوز« قـد اشـتدت شـوكتهم منـذ عـام 65ه، وكان لديهـم الـيء الكثـري مـن املـال والعتـاد، وقـد غزوا عـددا من 

املـدن، فعاثـوا فسـاًدا وأكـرثوا مـن القتـل يف األرض، حتـى تـوىل قتالهـم املهلب بـن أيب صفرة الـذي أصبح قاهـًرا لهم 

فيـا بعـد،)1( إذ قتـل أمريهـم عبيـد اللـه بـن املاحوز وهـزم جيوشـهم، فارتحلـوا إىل ناحيـة أصبهان وكرمـان، وذلك يف 
66ه.)2( عام 

بعـد أن عـاود الخـوارج احتـالل مـدن اقليم فـارس عام 75ه، يبـدو أن هذا اإلصـدار النادر من نقودهـم مل يرب إال 

لفـرة وجيـزة يف أردشـري خـره قبـل أن يتـم اسـتبداله بالنقود التي تحمل اسـم سـيدهم قطـري بن الفجـاءة )القطعة 

د.281(، وذلـك لقلـة عـدد قطـع هـذا النـوع التـي تـم العثـور عليهـا، ومـا الشـك فيـه أن هـذا النـوع مـن الدراهم 

يشـكل أول اصـدارات نقـود قطـري بـن الفجـاءة الذي تأّمر عـى األزارقة يف عـام 68ه،)3( والذي اقتبـس تصميم نقود 

عبيـد اللـه بـن املاحـوز )القطعة د.279( لـرب نقوده يف بـادئ األمر.

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 8، ص 286.  )1(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 5، ص 622-618.  )2(

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 8، ص 324.  )3(

د.280

 .ال حكم إال هلل = لويتو داتو بر بال داتو :                        = الوجه -٢٨٠.د

 g@·ÿy@¸@@@@@@@!a@·èi¸@!/ الهامش
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                     = أردشري خره= أرت :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٠الوزن 
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مـا مييـز هـذا النـوع مـن النقـود هـو إضافـة الشـعار »ال حكـم إال للـه« إليـه، وهـو الشـعار الـذي اشـتهرت بـه فرق 

الخـوارج يف ذلـك الزمـان، وقـد كتبـت هـذه العبـارة بالعربيـة يف الربـع الثالث من هامـش الوجه، وكتبـت مرة أخرى 

بالبهلويـة »لويتـِو داتـو بـر بـال يزتـو« يف خانـة اسـم الحاكم مقابـل رأس كـرى، أيًضا عـى الوجه.

مـن املالحـظ أن أسـلوب نقـش هـذه القطعـة يختلف متاًما عن أسـلوب القطعة السـابقة رقم د.279، ويشـبه إىل حٍد 

بعيـد أسـلوب دراهـم عبدامللـك بـن مـروان )القطعـة د.242( وحمـران بن أبـان )القطعـة د.259( التـي ضبت قبل 

عامـن يف نفـس املدينة.

مـن املعلـوم أن األزارقـة قـد قويت شـوكتهم مـرة أخرى بعد هزميـة مصعب بن الزبري، واسـتبدال عّالـه القامئن عى 

فـارس بعـال عبدامللـك بـن مـروان األقـل خـبة بقتالهـم، مـا أدى إىل جرأتهـم، واتسـاع األرض الخاضعـة لحكمهم، 

والتـي اشـتملت عـى إقليـم كرمـان ومعظـم إقليـم فـارس، فربـوا النقـود يف العديـد مـن املـدن، قبـل أن ينتـدب 
عبدامللـك بـن مـروان املهلـب بـن أيب صفـرة لقتالهم مرة أخـرى.)1(

رسعـان مـا اسـتبدل قطـري اإلصـدار السـابق )القطعـة د.280( بهذا اإلصـدار الذي أزيلت البسـملة من عليـه وأبقيت 

عبـارة »ال حكـم إال للـه« يف الربـع الثـاين مـن هامـش وجهـه. إضافـة إىل ذلك اسـتبدلت العبـارة البهلويـة والتي هي 

أيًضـا بنفـس معنـى »ال حكـم إال للـه« يف خانـة اسـم الحاكم مقابل وجه كرى باسـم قطـري الذي ألحـق بلقب أمري 

املؤمنن.

نظـًرا لكـون هـذا اإلصـدار مـن النقـود أكـرث توفـًرا من إصـدار القطعـة د.280 يعتقـد أن هذا النـوع مـن الدراهم قد 

تـم إنتاجـه يف أردشـري خـره معظـم عـام 75ه، خالًفـا لإلصـدار السـابق الـذي كان مؤقًتـا ومل يرب إال لفـرة وجيزة.

ابن خلدون أبو زيد، ديوان املبتدأ والخب يف تاريخ العرب والببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكب، الطبعة الثانية، دار الفكر، بريوت، ج 3، ص 188.  )1(

قطري بن الفجاءة

د.281
قطري أمري = كتليي أمري ي ورويشنيكان :                      = الوجه -٢٨١.د

 ¸@g@·ÿy¸@!/ الهامش. املؤمنني
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                     = أردشري خره= أرت :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 
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الدراهم - عبدامللك بن مروان

اختلفـت نقـود قطـري التـي ضبـت يف بيشـابور عـن اإلصـدار السـابق بإضافـة اللقـب »عبداللـه« قبـل اسـم قطري، 

وهـو لقـب يظهـر التواضـع مـن قبـل الحاكـم، ويعتقـد أن أول مـن أضافـه إىل النقـود هـو عبدامللـك بن مـروان عند 

ضبـه لفلـوس الخليفـة الواقف.

قطري أمري = كتليي أمري ي ورويشنيكان :                      = الوجه -٢٨٣.د

 ¸@g@·ÿy¸@!/ الهامش. املؤمنني
 .هـ٧٦= ش هفتات .                     = درابجرد= دا :          = الظهر

 )ڤ/     (الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 

ضبـت النقـود باسـم قطـري يف مدينـة درابجـرد يف عامـي 75ه و76ه، وقـد أرخـت بالتاريـخ الهجـري، بالرغـم من 

أن مدينـة درابجـرد اعتمـدت التاريـخ الفـاريس عـى معظـم دراهمهـا، مـا قـد يشـري إىل أن قطري هو مـن أرص عى 

اسـتعال التاريـخ الهجـري عنـد ضب نقوده.

قـد تسـاعد القطـع الثالثـة رقـم د.281 ود.282 ود.283 السـابق رشحهـا عى تحديـد زمن تقدم املهلب بـن أيب صفرة 

يف قتالـه ضـد قطـري بـن الفجـاءة، واسـرجاعه للمـدن املختلفة يف إقليـم فارس، فانقطـاع دراهم قطـري التي ضبت 

يف بيشـابور عـام 75ه )القطعـة د.282(، وبـدء سـك دراهـم املهلـب يف العـام نفسـه )القطعـة د.285( يـدل عـى أن 

بيشـابور حـّررت يف النصـف الثـاين مـن عـام 75ه. أمـا انقطـاع دراهم قطـري التي ضبت يف أردشـري خـره عام 75ه 

)القطعـة د.281(، وبـدء سـك دراهـم املهلـب يف العـام التـايل )القطعـة د.286( فيـدل عـى أن أردشـري خـره حـّررت 

يف أواخـر عـام 75ه، أو مطلـع عـام 76ه. أمـا انقطـاع دراهـم قطـري التـي ضبـت يف درابجـرد عـام 76ه )القطعـة 

د.283(، وبـدء سـك دراهـم املهلـب يف العام نفسـه )القطعة د.287( فيـدل عى أن درابجرد حـّررت يف النصف األول 

مـن عـام 76ه. تاريخيـا يعـد هـذا الرتيـب أمرا مقبـواًل، إذ إن جيش املهلب كان قـد انطلق من العـراق متجًها صوب 

كرمـان،)1( فمـر عـى مناطق فـارس بالرتيب الـذي ذكرناه.

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 9، ص 14.  )1(

د.282

د.283

عبد = أڤدوال كتليي أمري ي ورويشنيكان :                             = الوجه -٢٨٢.د

 ¸@g@·ÿy¸@!/ الهامش. هللا قطري أمري املؤمنني
 .هـ٧٥= پنچ هفتات .                     = بيشابور= بيش :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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يف عـام 77ه، ضب قطـري نقـوده فقـط يف مدينـة بـم بإقليـم كرمـان، وقـد احتـوت هـذه النقـود أيًضـا عـى إضافة 

اللقـب »عبداللـه« إىل اسـم قطـري بـن الفجاءة.

تؤكـد هـذه القطعـة النـادرة أن قطـري بعـد هزميـة جيشـه من قبـل جيش املهلـب انسـحب إىل كرمان، ثـم إنه هرب 
منهـا يف عـام 77ه عندمـا أدركتـه جيوش املسـلمن كـا ذكرت كتـب التاريخ.)1(

عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، ج 3، ص 470.  )1(

عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، ج 3، ص 432-434، وص 470-469.  )2(

يف بدايــة عــام 75ه اشــتملت املناطــق الخاضعــة لحكــم األزارقــة بقيــادة قطــري بــن الفجــاءة وعطيــة بــن األســود عــى كامــل إقليــم 

كرمــان ومعظــم إقليــم فــارس.

عنــد بدايــة تــويل الحجــاج بــن يوســف إمــرة البــرة عــام 75ه انطلــق جيــش البــرة بقيــادة املهلــب بــن أيب صفــرة لقتــال الخــوارج، 

فالتقــى بهــم يف رمضــان مــن الســنة نفســها يف املناطــق املجــاورة لســابور )بيشــابور(. يذكــر أن املعــارك اســتمرت بينهــم لعــدة أشــهر، 

بيــد أنــه مــن الواضــح مــن دراهــم املهلــب أن مدينــة ســابور نفســها متكــن منهــا املهلــب يف عــام 75ه. بعــد فــرار الخــوارج لحقهــم 

املهلــب، فاســتوىل عــى مدينتــي أردشــري خــره ثــم درابجــرد ومــا حولهــا يف عــام 76ه، فهــرب قطــري ومــن معــه إىل كرمــان، وتبعهــم 

املهلــب، وحارصهــم بجريفــت عــام 77ه، فتفــرق الخــوارج، وُقتــل منهــم أنــاس كــرث، أمــا قطــري ففــر جهــة طبســتان ومــات. ثــم إن 
املهلــب حــرر بقيــة مــدن كرمــان يف ذلــك العــام، ووىل عليهــا ابنــه يزيــد.)2(

د.284

عبد = أڤدوال كتليي أمري ي ورويشنيكان :                             = الوجه -٢٨٤.د

 ¸@g@·ÿy¸@!/ الهامش. هللا قطري أمري املؤمنني
= هفت هفتات .                     = بم بكرمان= كرمان بن :                  = الظهر

 —/ الهامش. هـ٧٧

 .جم ٤٬٠الوزن 
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. املهلب بن أيب صفرة= موهالپو ي أبوچوپراان :                     = الوجه -٢٨٥.د

 ).    مو(            a@·èi!/ الهامش
. هـ٧٥= پنچ هفتات .                     = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

كُتـب »مـو« يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه، وقـد تكرر هـذا الرمز عى نقـود الحجـاج بن يوسـف التي ضبت 

يف درابجـرد عـام 70ي )القطعة د.302(.

. املهلب بن أيب صفرة= موهالپو ي أبوچوپراان :                    = الوجه -٢٨٦.د

 ).    فرزاد= ڤراوزات (                      a@·èi!/ الهامش
. هـ٧٦= شش هفتات .                          = أردشري خره= أرت :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

كُتـب »فـرزاد« يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجـه، وهـو اسـم فـاريس اليـزال دارًجـا، وقـد تكـرر عـى عـدد مـن 

الدراهـم والفلـوس العربيـة الساسـانية )القطعـة ف.21(، ومـن املمكـن أن هذا االسـم عـى اإلصـدارات املختلفة من 

النقـود يعـود ألشـخاص مختلفن.

أّرخ هـذا الدرهـم وفًقـا للتاريـخ الهجـري فيـا يعتقـد أنـه امتـداد لتعليـات قطري بـن الفجـاءة )القطعـة د.283(. 

ضب هـذا الدرهـم يف العـام نفسـه الـذي اسـتعاد فيـه املهلـب مدينـة درابجـرد مـن الخوارج.

املهلب بن أيب صفرة

د.285

د.286

د.287

. املهلب بن أيب صفرة= موهالپو ي أبوچوپراان :                     = الوجه -٢٨٧.د

 ).    مو(            a@·èi!/ الهامش
. هـ٧٦= شش هفتات .                        = درابجرد= دا :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 
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 :الوجه -٢٨٨.د

 / الهامش
 .هـ٧٦= يش هفتات .                    = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

بـدأ ضب النقـود باسـم الحجـاج بـن يوسـف يف عام 76ه، عندما تـوىل إمارة العـراق َخلًَفا لبرش بن مـروان. وامتازت 

معظـم نقـود الحجـاج بكتابـة اسـمه بالعربيـة بداًل من البهلويـة يف خانة اسـم الحاكم مقابل رأس كـرى عى الوجه.

تفـرّد اإلصـدار األول مـن نقـود الحجـاج بكتابة الشـهادة كاملة بعد البسـملة بطريقـة ُقطرية عى هامـش الوجه، كا 

تفـرّد هـذا اإلصـدار بإضافـة طوق ثالـث إىل الوجه وطوق رابـع إىل الظهر.

الحجاج بن يوسف

د.288

د.289

مل يـدم إنتـاج هـذا النـوع مـن الدراهـم ألكـرث من سـنتن، حيث تـم اسـتبداله بالدراهـم التي كتبـت عليها الشـهادة 

بالطريقـة التقليديـة املعتـادة بشـكل خطي.

 :الوجه -٢٨٩.د

 / الهامش
 .هـ٧٧= هفت هفتات .                     = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ     

تااللهعغحجكظ
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هذان الدرهان الغريبان اشـركا يف احتوائها عى نفس امليزة الّشـاذة ويف نفس املوقع، إذ إن الشـهادة يف طوق وجه 

هاتـن القطعتـن قـد كتبـت بطريقة ُمزجت فيهـا الكتابة القطرية كـا يف القطعـة د.288 والكتابة الخطّيـة التقليدية 

كـا يف القطعتـن د.292 ود.294. تكـرر الخطـأ نفسـه عـى القطعتـن بالرغـم مـن اختـالف مدينـة الـرب واختالف 

طريقـة كتابـة الشـهادة عليهـا يـدل عـى أن هاتـن القطعتـن، باإلضافـة إىل دراهـم الحجـاج األخـرى التـي ضبـت

د.290

د.291

 :الوجه -٢٩٠.د

 a@fiÏé@@@@@@@á‡´@ÍáyÎ@!@@@@@@@@@@@@a@È€@@@@@@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
/ الهامش. هـ٧٧= هفت هفتات .                     = توج= تأرت :           = الظهر

— 
 .جم ٤٬١الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

 :الوجه -٢٩١.د

 a@fi@@@@@@@Ïéä@á‡´@ÍáyÎ@!@@@@@@@@@@@@@a@È€@@@@@!a@·èi!/ الهامش
. هـ٧٧= هفت هفتات .                     = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 



168

الدراهم - عبدامللك بن مروان

يبـدو أن اإلصـدار السـابق مل يلبـث أن أنتـج حتـى تم تـدارك الخطأ وضبت النقـود التي كتبت عليها الشـهادة كاملة 

بالطريقـة املعتـادة. يف بعـض األحيـان وجـدت أخطـاء يف الشـهادة التي كتبت عى نقـود الحجاج هـذه، ففي القطعة 

املذكـورة هنـا أغفلـت األلـف يف »إال« ما أدى إىل تغـري املعنى بالخطأ.

وكذلـك يف بيشـابور كتبـت الشـهادة كاملـة عـى النقـود، إال أن الكتابـة مل تبـدأ إال يف الربـع الثاين من هامـش الوجه، 

وكانـت مسـاحتها أصغـر من نقود أردشـري خـره وتوج.

د.292

د.293

د.294

يف عـام 79ه ضب الحجـاج دراهمـه وأعـاد وضـع البسـملة املجردة عليهـا دون إضافة الشـهادة التي تلتهـا يف نقوده

د.295

يف بيشابور وتوج ومن املمكن أيًضا أردشري خره، إماّ أنها ضبت من قبل دار سك واحدة، أو عى األرجح أن قوالب 

السك التي استعملت يف ضبها قد أنتجت من قبل دار سك واحدة ثم نقلت إىل املدن املتفرقة. وجود عالقة وثيقة 

بن دراهم الحجاج التي ضبت يف مدن أردشري خره وتوج وبيشابور أيًضا يؤكد عليه الشبه الشديد يف أسلوب نقش 

دراهم هذه املدن، ولعل التنويع يف طريقة كتابة الشهادة عى هذه الدراهم قد أدرج عليها ليسهل التفريق بينها.

 :الوجه -٢٩٥.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٨٠= هيشتات .               = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

 :الوجه -٢٩٤.د

 a@@@@@@fiÏéä@á‡´@ÍáyÎ@@@@@@@!a@¸a@È€a@¸@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٩= ناو هفتات .                      = بيشابور= بيش :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

 :الوجه -٢٩٣.د

 a@@@@@@fiÏéä@á‡´@ÍáyÎ@@@@@@@!a@¸a@È€a@¸@!a@·èi!/ الهامش
. هـ٧٨= هشت هفتات .                        = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

 :الوجه -٢٩٢.د

 a@fiÏéä@@@@@@@á‡´@ÍáyÎ@!@@@@@@@a@¸@È€a@¸@@@@@@@!a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٧= هفت هفتات .                     = توج= تأرت :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 
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يبـدو أن دراهـم الحجـاج التـي أضيفـت لهـا عبـارة »لله الحمد« بـدأ ضبها عام 80ه، ومـن الراجح أن هـذه العبارة 

مقتبسـة مـن نقـود عمـر بـن عبيدالله )القطعتـان د.186 ود.187(، والتـي كانت دارجة بكـرثة يف تلك املناطق.

 :الوجه -٢٩٧.د

 ).ثابت= سابت (                  Ôiä@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨١= أيو هشتات .                      = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

عـى هـذا النـوع النـادر مـن الدراهـم أعيـد كتابـة »بسـم اللـه ريب« يف الربع الثـاين من هامـش الوجه، وهـي العبارة 

التـي أضافهـا زيـاد بـن أيب سـفيان يف بـادئ األمـر إىل النقـود عـام 47ه، ثـم انقطعت من عـى نقود مدينة بيشـابور 

مـع نهايـة حكمـه. كتـب يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجه كلمـة »سـابت« بالبهلوية، التي مـن املمكـن أنها تعني 

»ثابـت« بالعـريب، وقـد يكـون اسـم الحاكـم املحي لبيشـابور أو اسـم املسـؤول املرشف عـى ضب النقود.

د.296

د.297

 :الوجه -٢٩٦.د

 !@á‡®a/ الهامش
 .هـ٨٠= هيشتات .               = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

السـابقة، وقـد يعـزى السـبب يف هـذا الراجـع يف تصميـم النقـود العربيـة الساسـانية يف هـذا الوقـت إىل بـدء إنتـاج 

النقـود األمويـة ذات الطابـع اإلسـالمي ومـا صاحبه من التوجـه لإللغاء التدريجي لتـداول النقود العربية الساسـانية، 

األمـر الـذي نتـج عنـه ضعـف االهتـام بهـذه الفئـة مـن النقـود والعـزوف عـن تطويرهـا.  تجـدر اإلشـارة إىل أن 

الدراهـم األمويـة عـى الطـراز اإلسـالمي بدأ سـكها يف مدينة بيشـابور، أو سـابور كا سـّميت عى النقـود األموية، يف 

عـام 79ه، إال أن ضب الدراهـم العربيـة الساسـانية يف نفـس املدينـة مل ينقطع، فُربت كميـات معتبة من النوعن 

مـن النقـود فيهـا حتى عـام 81ه.
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 :الوجه -٢٩٨.د

 ).حجاج= هاكاك (                    a@·èi!/ الهامش
 .هـ٨١= أيو هشتات .                      = بيشابور= بيش :           = الظهر

 ).قم/     (الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

متيـزت بعـض نقـود الحجـاج بن يوسـف بإضافة اسـم الحاكـم املحي أو أحـد املسـؤولن إىل الربع الثالـث من هامش 

الوجـه، أمـا هـذا اإلصـدار فتميز بإعـادة كتابة االسـم األول للحجـاج بالبهلوية عليه يف هـذا املوضع.

 :الوجه -٢٩٩.د

 ).حجاج= هاكاك (                    !@á‡®a/ الهامش
 .هـ٨١= أيو هشتات .                     = بيشابور= بيش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

هـذا إصـدار آخـر مشـابه للدرهـم السـابق اسـتبدلت البسـملة مـن عليه بعبـارة »للـه الحمـد«، وكتب اسـم الحجاج 

بالبهلويـة يف الربـع الثالـث مـن الهامـش، وهـو أيًضـا يعد من نـوادر نقود الحجاج، وقـد يكون أكرث نـدرة من الدرهم 

رقـم د.298 املذكور سـابًقا.

يتمتـع هـذا الدرهـم النـادر للحجـاج بأهميـة تاريخيـة كبـرية، إذ إنـه قـد ُضب بعـد انقطـاع ضب الدراهـم العربية 

الساسـانية يف إصطخـر عـام 79ه إثـر قيام هـذه املدينة برب الدراهم األموية ذات الطراز اإلسـالمي، والتي اسـتمر

د.298

د.299

د.300

 :الوجه -٣٠٠.د

 ).منسيم(                  a@·èi!/ الهامش
 .هـ٨٠= هشتات .               = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 
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إنتاجهـا حتـى بعـد معـاودة ضب الدراهـم العربيـة الساسـانية هـذه يف نفـس املدينـة. وخالًفـا ملـا جـرى يف املـدن 

األخـرى كدرابجـرد )القطعـة د.316( وجـي )القطعـة د.320( والبـرة )القطعـة د.321( التـي أيًضـا عـاودت سـك 

الدراهـم العربيـة الساسـانية بعـد توقـف نظـًرا لقيامهـا بسـك الدراهـم األمويـة، فـإن إصطخـر مل يتـم احتاللهـا مـن 

ِقَبـل عبدالرحمـن بـن محمـد بـن األشـعث أو أنصاره عنـد إعادة ضبهـا للنقود العربية الساسـانية، وهو ما يشـري إىل 

أن معـاودة ضب هـذه النقـود يف إصطخـر كان بأمـر مـن الحجـاج أو نائبـه بسـبب الحاجـة االقتصادية لهـا، ومل يكن 

لوجـود خالفـات سياسـية بـن حاكـم هـذه املدينـة والدولـة األمويـة كـا يف املـدن األخرى.

اشـتمل هـذا الدرهـم املثـري لالهتـام عى اسـم »منسـيم« يف الربـع الثالث مـن هامش الوجـه، والذي قـد يكون هو 

االسـم األصـي للشـخصية املشـهورة »منصـور« الـذي ورد اسـمه عـى عـدة إصدارات مـن النقـود العربية الساسـانية 

)القطعـة د.301(، إذ مـن الجائـز أن يكـون اسـم »منصـور« قـد نتج من تحوير العرب لالسـم األصي لهذه الشـخصية 

الفارسـية، وهـو أمـر تكرر كثـريًا يف التاريخ اإلسـالمي.

ظهـرت مؤخـًرا قطعـة أخـرى للحجـاج ضبـت يف يزد عـام 80ه كُتب عليها اسـم »منسـيم« بنفس الشـكل الذي ورد 

عـى هـذه القطعـة رقـم د.300، وقـد كُتـب اسـم املدينة عليهـا كاماًل أسـوة مبا كتب عـى القطعة رقـم د.181.

لعـل هـذا اإلصـدار مـن الدراهـم املتمثـل بهـذه القطعـة يحـدد بدايـة ظهـور اسـم »منصـور« عـى النقـود والذي مل 

يظهـر قبـل عـام 80ه. مـن املعتقـد أن هـذا االسـم هـو ألحد املسـؤولن عن عمليـة إنتاج النقـود وتنظيمهـا يف بعض 

مـدن فـارس كإصطخـر ويـزد، وال ميكـن أن يكـون اسـًا لحاكـم إحـدى املـدن، لوجود اسـمه أيًضـا عى بعـض دراهم 

خصـم الحجـاج عبدالرحمـن بـن محمـد بـن األشـعث التـي ضبت يف بيشـابور فيـا بعد.

تـم تحويـر اسـم »منسـيم« ليصبـح »منصـور« عـى النقـود عـام 81ه. يشـكل هذا اإلصـدار مـن الدراهم آخـر نقود 

مدينـة يـزد إنتاًجـا، إذ ال يُعلـم وجـود نقـود أخرى ضبت بعـده يف هذه املدينـة، ال يف عهد الدولـة األموية، وال حتى 

يف عهـد الدولة العباسـية.

 .الحجاج بن يوسف= هاكاك ي يوسپان :                    = الوجه -٣٠٢.د

 ).    مو(            a@·èi!/ الهامش
 .ي٧١= أيوك هفتات .                      = درابجرد= دا :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 

ضب هـذا اإلصـدار مـن الدراهـم يف مدينـة درابجرد، أو املدينة التابعة لها فسـا، بعد اسـردادها مـن عبدالرحمن بن

د.301

د.302

 :الوجه -٣٠١.د

 ).منصور= منسور (                    a@·èi!/ الهامش
 .هـ٨١= أيوك هشتات .                     = يزد= يز :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 
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محمـد بـن األشـعث. اسـتمرت دار السـك يف هـذه املدينـة بكتابـة اسـم الحاكـم بالبهلويـة، وإضافة السـنة الفارسـية 

إىل النقـود العربيـة الساسـانية التـي ضبـت فيهـا، لذلك يشـكل هذا الدرهـم تناقًضا رصيًحـا لسياسـة التعريب التي 

تبناهـا الحجـاج، وبـدت جليـًة عـى نقـوده األخـرى، خاصـًة إذا أخذنـا بعـن االعتبـار أن هـذه املدينـة ُضبـت فيهـا 

النقـود األمويـة عـى الطـراز اإلسـالمي لعـدة أعـوام قبل إعـادة الحجاج ضب النقـود العربية الساسـانية فيهـا والتي 

احتـوت عـى الكتابـة والتاريخ الفارسـين.

 .الحجاج بن يوسف= هكاكو ي يوسپان :                    = الوجه -٣٠٣.د

 ).    الرباء بن قبيصة= برا ي كپيچان (                      a@·èi!/ الهامش
 .هـ٧٦= ش هفتات .                      = جي= جد :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

يشـكل هـذا الدرهـم اإلصـدار األول مـن نقـود الـباء بـن قبيصـة، إذ مـن الواضـح أن الـباء بـن قبيصـة قـد اقتبـس 

أسـلوب دراهـم زيـد بـن أيب زيـاد والتي سـكت يف نفـس املدينة قبـل عامن )القطعـة د.247( لرب نقـوده يف بادئ 

األمـر، فكُتـب اسـم الـباء بـن قبيصـة بالبهلويـة بعد البسـملة يف الربع الثـاين من هامـش الوجه، وقد أُبقي عى اسـم 

الحجـاج بـن يوسـف يف موضـع اسـم الحاكـم مقابـل رأس كرى لإلشـارة إىل أنـه هو حاكـم اإلقليم.

اإلصـدار الثـاين مـن دراهـم الـباء بـن قبيصـة أكـرث شـهرة مـن اإلصـدار السـابق، ونرشت منـه قطع أكـرث، فهـو يتميز 

بكتابـة جميـع البيانـات عليـه بالعربيـة مبـا فيهـا أسـاء الحكام وسـنة الـرب واملدينة. وتعـد نقود الباء بـن قبيصة 

النقـود الوحيـدة التـي ذكـر عليهـا اسـم الحجاج وضبـت يف مناطـق تتبـع إداريًا إلمـارة الكوفة. 

الباء بن قبيصة

د.303
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الحكم بن نهيك

د.304
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هـذه القطعـة الفريـدة هـي الوحيـدة املعلومـة التـي ضبـت مـن قبـل الحكـم بـن نهيـك، كـا أنهـا تعـد القطعـة 

الوحيـدة التـي ضبـت باسـم الحجـاج بـن يوسـف يف مدينـة أرجـان.

مـا ال شـك فيـه أن هـذا الدرهـم قد ضب بأمر الحكـم بن نهيك وتبًعا لسياسـته، فالعبـارة »َضب الحكم بن نهيك« 

التـي أضيفـت إليـه نّصـت عى هـذه الحقيقة، ولهذا مل تُضف الشـهادة إىل هـذا الدرهم خالًفا لنقـود الحجاج األخرى 

التـي ضبـت يف نفـس السـنة، إال أن اسـم الحجـاج قـد ُذكـر عـى هـذه القطعـة لإلشـارة إىل أن الحجـاج هـو الحاكم 

العـام لإلقليـم، والـذي يتبـع لـه إداريًـا الحكـم بـن نهيـك، وهـو أمر تكـرر يف نقود حـكام آخريـن )القطعتـان د.247 

ود.303(.

 .عبيد هللا بن أيب بكرة= أوبيتاال ي أبوبچالن :                  = الوجه -٣٠٥.د

 a@áÓj«@@@@@@@!a@·èi!@!/ الهامش
 .هـ٧٩= ناو أفتات .                       = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

ضبـت نقـود عبيداللـه بـن أيب بكـرة جميعهـا يف سجسـتان، ومنهـا إصـدار يف غايـة النـدرة أضيـف له اسـم عبيدالله 

بالعـريب بعبـارة ماثلـة لتلـك التـي كان طلحة بـن عبدالله أول مـن أدرجها عى نقـوده )القطعـة د.200(، إال أن ابن 

أيب بكـرة أبقـى عـى البسـملة يف موضعهـا املعتـاد، وكتـب اسـمه يف الربـع الثالـث مـن هامـش الوجه، متفضـاًل بذلك 

عـى نقـود طلحة.

عبيدالله بن أيب بكرة

د.305

 :الوجه -٣٠٤.د

 ŸÓË„@Âi@·ÿ®a@@@@@@@lãö@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٨= هشت أفتات .                         = أرجان= ڤيهچ :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 
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تصميـم هـذه العملـة يشـبه تصميـم العملة السـابقة، إال أنها اشـتملت عى إضافـة »پج« إىل الربـع األول من هامش 

الوجـه. يف املقابـل، أسـلوب نقـش هـذه القطعـة يختلـف بشـكل كبري عن أسـلوب نقـش القطعـة السـابقة، فالتاريخ 

العشـوايئ، والزهـور التـي حلـت مـكان النجـوم يف وسـط األهلـة يف الهامشـن األمامـي والخلفـي متيز نقود سجسـتان 

التـي ضبـت يف مـا بعـد عهـد عبدالرحمـن بـن محمـد بـن األشـعث، مـا يشـري إىل أن هـذا الدرهم ضب بعـد زمن 

عبيداللـه بـن أيب بكـرة، وقـد اسـتند القامئـون عليه عـى تصميـم القطعة السـابقة رقـم د.305 إلنتاجه.

إن أبرز ما مييز هذا اإلصدار من نقود عبيدالله بن أيب بكرة هو وجود النقطة أسفل الباء يف البسملة.

 .عبيد هللا بن أيب بكرة= أوبيتاال ي أبوبچالن :                  = الوجه -٣٠٨.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٩= ناو أفتات .                      = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

ضب وجـه هـذه القطعـة بنفـس القالـب الذي ضبت به القطعة السـابقة، ومـن املمكن الجزم بأن القطعة السـابقة 

رقـم د.307 ضبـت قبـل هـذه القطـع، وهـو مـا يـدل عليـه اتسـاع حجـم التلـف يف قالـب الوجه حن ضبـت هذه 

القطعـة عـا كان عليـه عند ضب القطعة السـابقة.

د.306

د.307

د.308

 .عبيد هللا بن أيب بكرة= أوبيتاال ي أبوبچالن :                   = الوجه -٣٠٦.د

 a@áÓj«@@@@@@@!a@·èi!@!)        پج/           (الهامش
 .هـ٧٩= ناو أفتات .                      = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .عبيد هللا بن أيب بكرة= أوبيتاال ي أبوبچالن :                   = الوجه -٣٠٧.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٩= ناو أفتات .                      = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 
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بعـض نقـود ابـن أيب بكـرة افتقـرت إىل وجـود النقطـة أسـفل البـاء يف البسـملة، ويعد هذا النـوع من دراهـم ابن أيب 

بكـرة أشـد نـدرة مـن النوع اآلخـر الـذي أضيفت لـه النقطة.

دراهم ابن أيب بكرة التي ضبت عام 80ه أشد ندرًة من دراهمه التي ضبت عام 79ه.

 .يزيد بن املهلب= يزيتو ي موهالپان :                   = الوجه -٣١١.د

 ).شري(”bi@áÌçÌ@ÒÏ!@@@@@@@@@@@@@@@/ الهامش
هشت .                         = جروم كرمان= جرم كرمان :                  = الظهر

 —/ الهامش. هـ٧٨= أفتات 

 .جم ٤٬٠الوزن 

تـوىل يزيـد بـن املهلـب إمـارة إقليم كرمـان بعد طرد الخـوارج منه، وتشـتهر دراهمه بعبـارة »قوة يزيد باللـه«، التي 

تشـري إىل خلفيتـه القتاليـة، وإىل دوره الكبـري يف قيـادة جيـوش والـده أثنـاء قتـال الخـوارج. فيـا عـدا الدراهـم التي 

ضبـت يف نرماشـري، تعـد جميـع دراهـم يزيد يف غايـة الندرة.

يزيد بن املهلب

د.309

د.310

د.311

 .عبيد هللا بن أيب بكرة= أوبيتاال ي أبوبچالن :                   = الوجه -٣٠٩.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٧٩= ناو أفتات .                      = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 

 .عبيد هللا بن أيب بكرة= أوبيتاال ي أبوبچالن :                  = الوجه -٣١٠.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨٠= هشتات .                = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 
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عبدالرحمن بن محمد

د.312

د.313

عبدالرحمن بن عبدالله

ضب عبدالرحمـن بـن عبداللـه بـن عامـر الحرمـي هـذا النـوع النـادر مـن الدراهم إبـان توليتـه إمـارة الكوفة من 

قبـل الحجـاج. مل يسـتمر ضب هـذه الدراهـم إال لفـرٍة وجيـزة، إذ رسعـان مـا اسـتبدلت بالدراهـم األمويـة ذات 

التصميـم اإلسـالمي، التـي بـدأ ضبهـا يف الكوفـة يف العـام 79ه نفسـه.

باإلضافة إىل اسـتبدال موضعي تسـجيل مدينة السـك وسـنة السـك عى ظهر هذا الدرهم، يتميز هذا الدرهم بكتابة 

تاريخ السـك باألرقام بدال من الحروف والكلات، أسـوة بدراهم برش بن مروان الكوفية )القطعتن د.243 ود.244(.

 .عبد الرحمن بن عبد هللا= أڤدملان ي أڤدوالان :                    = الوجه -٣١٢.د

 a@·èi!/ الهامش
 .الكوفة= أكوال .             = هـ٧٩=  ٣ ٣ ٣  ٧٠:                  = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٢٬٤الوزن 
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اختلف  الوجه.  األول من هامش  الربع  إىل  بإضافة رمز غريب  الدراهم متيز  نادر من  نوع  بن محمد  لعبدالرحمن 

الباحثون يف تفسري املقصد من هذا الرمز، فذهب البعض إىل القول بأنه األحرف العربية »يز«، وذلك لوجود النقط 

عليه، إال أنه يبدو أنه شكل معدل من الشعار الذي أضافه الرك إىل نقودهم يف نفس املوضع )القطعة د.324(. من 

املعلوم تاريخًيا أن عبدالرحمن بن محمد عقد الصلح مع الرك بعد ثورته عى الحجاج، فمن الجائز أن يكون هذا 

اإلصدار من النقود قد ُضب ليدفع به إىل الرك، وقد أضيف إليه هذا الرمز للتقرب منهم.

النقـود التـي ضبـت باسـم عبدالرحمـن بـن محمـد بـن األشـعث يف املـدن األخـرى غري سجسـتان تعـد من النـوادر، 

ومتثـل هـذه القطعـة الدراهـم الوحيـدة التـي ضبت باسـم هـذا الحاكم يف كرمـان. كتـب »روباكو ريـوب« يف الربع 

الثالـث مـن هامـش الوجـه، وهـو غالًبـا اسـم املرشف املسـؤول عـن ضب النقـود يف كرمان آنـذاك، وذكر اسـمه عى 

النقـود كـا فعـل سـلفه مـن قبـل الذي أضـاف اسـمه إىل نقود كرمـان السـابقة )القطعـة د.170(.

د.315

د.314

 .عبد الرحمن بن محمد= أپدالمان ي مهامتان :                   = الوجه -٣١٥.د

 ).روباكو ريوب(                      a@·èi!/ الهامش
س .                      = خبيص بكرمان= كرمان هپيچ :                = الظهر

 —/ الهامش. هـ٨٣= هشتات 

 .جم ٤٬١الوزن 

هذا النوع من نقود عبدالرحمن بن محمد ضب يف سجستان وأضيفت له كلمة »ريب« بعد البسملة أسوة بنقود زياد 

بـن أيب سـفيان. خالًفـا للقطعـة املذكـورة هنا تتميز معظـم اإلصدارات األخرى مـن هذا النوع من الدراهم باألسـلوب 

املشـابه للقطع رقم د.92 ود.93 ود.94 التي ضبت يف سجسـتان بعد زمن عبدالرحمن بن محمد، والتي كتبت سـنة 

الرب عليها بطريقة فجة، واسـتبدلت النجوم يف وسـط األهلة من عى هامي الوجه والظهر مبا يشـبه األزهار، أما 

هذه القطعة فأسـلوب نقشـها أكرث شـبًها بأسـلوب النقـش التقليدي للدراهم العربية الساسـانية األخـرى. بالرغم من 

أن جميـع الدراهـم املعروفـة األخـرى لعبدالرحمن بن محمد التي سـكت يف سجسـتان ضبت يف السـنوات من 80ه 

وحتى 83ه، كتبت سـنة الرب 84ه بكل وضوح عى ظهر هذه القطعة، وهي سـنة ألول مرة يذكر أن عبدالرحمن 

بن محمد بن األشـعث ضب الدراهم فيها، ما قد يدل عى أن سجسـتان اسـتمرت تابعًة البن األشـعث حتى بداية 

عـام 84ه، قبـل أن يسـردها جيـش الحجـاج بقيـادة عـارة بـن متيم الذي أصبـح أمريًا لهـا فيا بعـد )القطعة 322(.

 .عبد الرحمن بن محمد= أپداملان ي مهمتان :                  = الوجه -٣١٣.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨٤= چهار هشت .                   = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

 .عبد الرحمن بن محمد= أپداملان ي مهمتان :                   = الوجه -٣١٤.د

 a@·èi@@@@@@@çÌ!/ الهامش
 .هـ٨٣= س هشتات .                     = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 
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عبدالله بن عامر البعار من بني مجاشع التميمي استعمله عبدالرحمن بن محمد عى زرنج إحدى مدن سجستان، إال 
أنه انتقض عى عبدالرحمن ومنعه من دخول املدينة، ثم إن عبدالرحمن بن محمد حارصه وقدر عليه.)1(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 6، ص 369.  )1(

 .عبد هللا بن عامر= أپدوال ي أموران :                 = الوجه -٣١٧.د

 ãflb«@Âi@@@@@@@!a@áj«@Ô€Î@!a@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨٠= شتات .               = سجستان= سك :        = الظهر

 Ó‹é·/ الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 

عبدالله بن عامر البعار

د.317

 .عبد الرحمن بن محمد= أپدالمان ي مهامتان :                   = الوجه -٣١٦.د

 Èéãy@lä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .ي٧٠= هفتات .                 = درابجرد= دا :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

ضب عبدالرحمـن بـن محمـد نقـوده أيًضـا يف مناطـق إقليـم فـارس، ومنها إصطخـر وبيشـابور ودرابجرد التـي ميثلها 

هـذا الدرهـم، ومـن املالحـظ أن دار السـك يف درابجـرد اسـتمرت يف كتابة السـنة عى النقـود وفًقا للتقويـم الفاريس، 

حتـى بعـد أن ُضبـت فيهـا الدراهـم األمويـة ذات التصميـم اإلسـالمي عـام 79ه، قبـل أن يتوقـف إنتاجهـا ويُحـل 

محلهـا عبدالرحمـن هـذه الدراهـم العربية الساسـانية من جديـد يف عام 82ه. تفـرّد هذا اإلصدار مـن النقود بوجود 

العبـارة »رب حرسـه« التـي أضيفـت إىل الربـع الثالـث من هامـش الوجه.

د.316
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مـن املمكـن أن الحـرف البهلـوي »ش« الذي أضيف إىل بعض دراهم عطية بن األسـود 

)القطعـة د.278( والكلمـة »شـري« التـي أضيفـت إىل جميـع دراهـم يزيـد بـن املهلب 

)القطعـة د.311( هـي أجـزاء مـن اسـم »شـريوي« الـذي أضيـف إىل بعـض دراهـم 

عمـرو بـن لقيـط )القطعـة د.318(. ال  يعلـم من هو »شـريوي« وال تعـرف صفته عى 

وجـه الدقـة، ولكـن مـن الواضـح أنـه أحـد املسـؤولن العاملـن يف مـدن كرمـان، ومن 

املسـتبعد أن يكـون  النحـات القائم عى إنتاج قوالب السـك، وذلـك لالختالف الواضح 

يف أسـلوب نقـش اإلصـدارات املختلفة مـن الدراهـم املذكورة.

تعـد نقـود عبداللـه بـن عامـر يف غايـة النـدرة، وقـد متيزت بوجـود العبـارة »اللـه ويل عبدالله بـن عامـر« يف الربعن 

الثالـث والرابـع مـن هامـش الوجـه، وبوجـود االسـم »سـليم« يف الربـع الرابـع من هامـش الظهر.

عى ظهره هذه القطعة كتبت السنة 80ه »شتات« بعد أن أغفل الحرف األول منها وهو حرف الهاء البهلوي.
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نقـود مدينـة نرماشـري هـي اإلصـدار األكـرث توافـًرا مـن نقود هـذا الحاكم النـادرة. من املالحـظ أن اسـم الحاكم األول 

»عمـرو« قد كتـب بالعربيـة ناقًصا حـرف الواو.

خالد بن أيب خالد

د.319

د.320

 .پیروز عمر بن لقيط= پیروچ أمور ي لكيتان :                  = الوجه -٣١٨.د

 »‡ã@!@@@@@@@@@)شريوي(a@·èi!@@@@@@@@@@@@/ الهامش
يس .                       = جروم كرمان= جرم كرمان :                  = الظهر

 —/ الهامش. هـ٨٣= هشتات 

 .جم ٤٬٠الوزن 

أضـاف عمـرو اللقـب »پیـروز« والـذي يعني منصور إىل اسـمه املكتوب مقابل وجـه كرى، كا أضـاف العبارة »عمر 

للـه« إىل هامـش الوجـه أسـوة بطلحة بـن عبدالله )القطعـة د.200( وعبيدالله بـن أيب بكرة )القطعـة د.305(، إال أن 

نقـود عمـرو هـي الوحيـدة التـي احتوت عى هـذا النوع من العبـارات وضبت خارج سجسـتان.

كتـب االسـم الفـاريس »شـريوى« بعـد البسـملة يف الربـع الثاين مـن هامش الوجـه، وهو اسـم غالبا يعـود إىل املرشف 

عـى دار السـك يف هـذه املدينـة، وقـد ذكـر مختـرا عـى دراهم أخـرى لعطية بـن األسـود )القطعـة د.278( ويزيد 

بـن املهلب )القطعـة د.311(. 

عمرو بن لقيط

د.318

 .خالد بن أيب خالد= هاليتو ي أبوهاليتان :                   = الوجه -٣٢٠.د

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٨٣= تلتا هشتات .                        = جي= جد :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

 .پیروز عمر بن لقيط= پیروچ أمور ي لكيتان :                  = الوجه -٣١٩.د

 ã‡«@@@@@@@!a@·èi@!@/ الهامش
يس .                       = نرماشري بكرمان= كرمان نار :                  = الظهر

 —/ الهامش. هـ٨٣= هشتات 

 .جم ٤٬١الوزن 
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يبـدو أن ضب النقـود العربيـة الساسـانية يف مدينـة جـي قـد توقـف بعـد ضب نقـود الـباء بـن قبيصـة عـام 76ه 

)القطعـة د.303(، وذلـك ألنـه يف عـام 78ه بـدأ ضب النقـود األمويـة ذات الطابـع اإلسـالمي فيهـا، والتـي اسـتمر 

إنتاجهـا حتـى عـام 83ه، حـن عـاودت مدينـة جـي ضب النقـود العربية الساسـانية باسـم خالـد بن أيب خالـد. لهذا 

السـبب يعتقـد أن خالـد بـن أيب خالـد كان والًيـا لعبدالرحمـن بـن محمـد بـن األشـعث عى هـذه املدينـة، ذلك ألنه 

مـن املعلـوم أن عبدالرحمـن أعـاد ضب النقـود بالطـراز العـريب الساسـاين يف املـدن التـي حكمهـا )القطعتـان د.316 

ود.321(.

بلغت املناطق التابعة لعبدالرحمن بن محمد بن األشعث أوج اتساعها عام 83ه حن احتل جنده البرة، فتبعت له مناطق سجستان 

وكرمان وجبال وفارس وحتى البرة، وهي مناطق شاسعة تعكس حجم البالد التي خرجت عى الدولة األموية يف فتنة كبرية تعرف بفتنة 

ابن األشعث.
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بعـد أن احتـل البـرة أعـاد عبيداللـه املُـوايل لعبدالرحمـن بـن محمـد بـن األشـعث ضب النقـود فيهـا عـى الطـراز 

العـريب الساسـاين، وذلـك بـداًل مـن النقـود األمويـة التي ضبـت يف البرة منـذ عـام 79ه وحتى عـام 82ه )القطعة 

ي.2(.

بالرغـم مـن أن هـذه العملـة تعـد أول عملـة إسـالمية تضـاف إليهـا عبارة األمـر بالوفـاء، إال أنه من املرجـح أن هذه 

العبـارة قـد اسـتعملت سـابًقا مـن قبل الخليفـة عبدامللك بـن مروان الـذي أضافها إىل موازينـه التي أنتجهـا )القطعة 

خ.2(، والتـي قـد يكـون أرسـل شـيًئا منهـا لألمصـار، كـا أن الحجـاج بن يوسـف نرشت لـه أوزان أيًضا اشـتملت عى 

األمـر بالوفـاء متأّسـية بـأوزان عبدامللـك بن مـروان، فمن املمكـن أن العبارات عى هـذه املوازين كانـت هي املصدر 

الـذي تـم منـه اسـتيحاء العبـارة التـي أضيفـت إىل هـذا الدرهـم، ولكـن خالًفـا للعبـارات التـي وردت عـى املوازيـن 

والتـي نسـبت األمـر بالوفـاء إىل الحاكـم، نسـبت العبـارة عـى هـذا الدرهـم األمـر بالوفـاء إىل اللـه، فأصبحـت أبلـغ 

وأحـرى باالتبـاع، وهـو مـا فّضـل عبيداللـه بـن عبدالرحمن كتابتـه عى نقـوده ليكون نكايـة بالحجـاج وعبدامللك.

يشـكل هـذا الدرهـم وغريه من الدراهم املتأخـرة لعبدالرحمن بن محمد ومن وااله من األمـراء دلياًل عى عدم وجود 

قبـول واسـع النطـاق بـن املسـلمن يف ذلك الوقـت للدراهم األمويـة ذات النمط اإلسـالمي التي ضبهـا عبدامللك بن 

مـروان، وخاصـة يف العـراق وفـارس حيـث كانـت تـرب الدراهـم اإلسـالمية ذات النمـط الساسـاين قباًل، وهـو ما قد 

يفـر اسـتمرار الحجـاج بـن يوسـف برب النقود عـى الطراز العريب الساسـاين يف عـدد من املدن كبيشـابور )القطع 

مـن د.295 إىل د.298( ويـزد )القطعـة د.301( وإصطخـر )القطعـة د.300( حتـى بعـد ضبـه للدراهـم األمويـة.

عبيدالله بن عبدالرحمن بن سمرة العبشمي

د.321

 .عبيد هللا بن عبد الرحمن= أوبيتاال ي أپدالمانان :                      = الوجه -٣٢١.د

 bœÏ€bi@!a@ãflc/ الهامش
 .هـ٨٣= سيچ هشتات .                     = البرصة= بچال :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬٠الوزن 
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د.322

عارة بن متيم

 .عامرة بن متيم= أوماال ي متيامن :                = الوجه -٣٢٢.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨٤= چهار هشتات .                      = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٩الوزن 

وهـو عـارة بـن متيـم اللخمـي أحـد قـادة جيـش الحجـاج بـن يوسـف يف معركـة ديـر الجاجم التـي انتهـت بهزمية 
عبدالرحمـن بـن محمـد بـن األشـعث، ومـن ثـم إجالئـه من البـرة يف شـعبان سـنة 83ه.)1(

بعـد فـرار ابـن األشـعث أرسـل الحجـاج يف أثـره جيًشـا بقيـادة عـارة بن متيـم، فتبعـه يف املـدن واألقاليـم املختلفة، 

حتـى وصـل ابـن األشـعث إىل كرمـان، ومنهـا التجـأ إىل رتبيـل ملـك الـرك،)2( الـذي أعـاد تسـليمه بـدوره إىل جيـش 
الحجـاج بقيـادة ابن متيـم.)3(

ابن عساكر عي بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، الطبعة األوىل، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، ج 34، ص 487.  )1(

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 9، ص 58.  )2(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 6، ص 390.  )3(

خليفة بن خياط الشيباين، تاريخ خليفة بن خياط، الطبعة الثانية، دار القلم، بريوت، ص 295.  )4(

تؤكـد هـذه القطعـة مـا ذهبـت إليه كتـب التاريخ من أن عارة بـن متيم توىل إمارة سجسـتان للحجاج عـام 84ه،)4( 

بعـد أن كانـت آخـر املـدن التـي تـم اسـردادها مـن ابن األشـعث، لذلـك تحدد هـذه القطعة زمـن نهاية تلـك الثورة 

العظيمـة التـي قادهـا ابن األشـعث ضد الحجـاج وعبدامللك بـن مروان.

يتشـابه أسـلوب نقـش ظهـر دراهم عارة )القطعتـان د.322 ود.323( مع أسـلوب نقش ظهر درهـم عبدالرحمن بن 

محمـد الـذي ضب عام 84ه يف نفس املدينـة )القطعة 312(.



185

الدراهم - عبدامللك بن مروان

أطلـق العـرب القدمـاء اسـم الرك عى القبائل التـي كانت تقطن إقليـم جوزجان وما حوله إبان الفتوحات اإلسـالمية 

يف القـرن الهجـري األول، أمـا يف وقتنـا الراهـن فتعـرف هـذه القبائل باسـم الهفتاليـت أو الهون البيض، وقـد اعتمدنا 

التسـمية العربيـة القدميـة يف اإلشـارة إىل نقود تلك الحقبة ليسـهل ربطها باألحـداث التاريخية.

من املمكن أن هذا النوع من النقود قد ضب الستعال الرك فيا بينهم، أو يف تجارتهم مع املسلمن. أضيف أحد 

شعارات الرك إىل الربع األول، وكتابة تركية إىل الربع الثالث من هامش وجه العملة. تم العثور عى نقود عربية تركية 

أضيف لها اسم سلم بن زياد وضبت باستعال نفس القالب الخلفي الذي ضبت به هذه القطعة.

النقود العربية الركية باسم كرى الثاين

د.324

د.323

تشري هذه القطعة إىل أن إمارة عارة بن متيم لسجستان امتدت حتى عام 85ه.

تعد هذه القطعة آخر إصدارات السلسلة الرئيسية من الدراهم العربية الساسانية إنتاًجا، وذلك بالرغم من استمرار 

سك الدراهم عى الطراز العريب الساساين يف سجستان حتى زمن الدولة العباسية، إال أن تصميمها بدأ باالنحراف عن 

التصميم التقليدي للسلسلة الرئيسية )القطعتان د.92 ود.95(، وكذلك أوزانها ونسبة الفضة فيها )القطعة ي.7(.

 .عامرة بن متيم= أوماال ي متيامن :                = الوجه -٣٢٣.د

 Ôiä@@@@@@@!a@·èi/ الهامش
 .هـ٨٥= پنچ هشت .                  = سجستان= سك :        = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٤٬١الوزن 

 .كرسى الثاين= هورسود :                 = الوجه -٣٢٤.د

  —/              الهامش
 .ي٣٧= هفت سيه .                      = أي:           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 
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 .كرسى الثاين= هورسود :                 = الوجه -٣٢٥.د

 ٢٧ورقم مرتني  ٣٨دمغة رقم . —/ الهامش

 .هـ٥٠= پنچا .               = مرو الروذ= مرو رو :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

هـذا الدرهـم هـو أحـد الدراهـم العربية الركية التـي مل تضف إليهـا أي عبارات باللغـة العربية أو الركيـة، ويبدو أن 

هـذا الدرهـم الوحيـد مـن هـذه الفئـة الـذي كتـب عليـه اسـم مدينـة مرو الـروذ، ومـن املمكـن أن كتابة اسـم هذه 

املدينـة عـى هـذا الدرهـم مل يكـن ناتًجـا عن تقليد عشـوايئ لدراهم أخـرى، بل قد يكـون مقصوًدا ليتم اسـتعاله يف 

هـذه املدينـة إما للتجـارة أو كجزية.

 .كرسى الثاين= هورسود :                 = الوجه -٣٢٦.د

 ٢٨دمغة رقم /                           . الهامش

 .ي٣٥= پنچ سيه .                      = شرياز= يش :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٦الوزن 

هـذا الدرهـم العـريب الـريك الغريـب كتبـت عليـه عبارة بالركيـة يف الربـع الثاين من هامـش الوجه، يف املـكان املوازي 

ملكان البسـملة عـى النقود العربية الساسـانية.

يبـدو أن الظهـر تـم نسـخه مـن أحـد الدراهـم التـي ضبـت يف مدينـة شـرياز عـام 35، ثـم أضيف لـه الطـوق الرابع 

الـذي اشـتهرت بـه النقـود العربيـة الركيـة. وقالـب السـك الـذي اسـتعمل يف ضب الظهـر اسـتعمل أيًضـا يف ضب 

دراهـم أخـرى حملـت اسـم سـلم بـن زيـاد )القطعـة د.330(.

د.325

د.326
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قـد تشـري هـذه القطعـة إىل أن إضافـة أسـاء الحكام املسـلمن كعبدالله بن خازم وسـلم بـن زياد إىل النقـود العربية 

الركيـة مل يكـن بسـبب التقليـد العشـوايئ للنقـود العربيـة الساسـانية الدارجـة يف تلـك املناطـق، إذ إن اسـم املدينـة 

وسـنة السـك عـى ظهـر هـذه القطعـة تم نسـخها مـن دراهـم عبيدالله بـن زياد التـي ضبـت يف البرة، أّما اسـم 

عبداللـه بـن خـازم عـى الوجـه فإّمـا أنـه نسـخ مـن أحـد أوائـل دراهـم بـن خـازم )القطعـة د.225(، أو أنـه قـد تـم 

ارتجالـه عـى هـذا الدرهـم امتثـااًل للتعليـات، ومل ينسـخ مـن درهـم آخـر، وهـو أمـر جائـز إذ إن هـذا الدرهـم قد 

ضب يف عـام 63ه قبـل أن تنتـرش نقـود ابـن خـازم. محـاكاة البيانـات عى هـذه القطعـة لبيانات درهمـن مختلفن 

تـدل عـى أن الدراهـم التـي ُقلـدت عنـد ضب هـذه القطعـة مل تكن عشـوائية، بـل تـم اختيارها للحصـول عى أكرث 

البيانـات توافقـا مـع ظروف سـك هـذه القطعة.

مـن املالحـظ أن اسـم الحاكـم »عبدالله بـن خازم« كتب بالبهلوية بشـكل فظ وبـه أخطاء أكرث من الدراهم املشـابهة 

األخـرى التـي ضبـت فيـا بعـد )القطعتـان د.328 ود.329(، كـا يالحظ إغفـال إضافة البسـملة إىل هامـش الوجه، 

األمـر الـذي يتفق مـع مناهضة الرك لإلسـالم يف ذلـك الوقت.

النقود العربية الركية باسم عبدالله بن خازم

د.327

 .عبد هللا بن خازم= أپدوال هوزمان :                 = الوجه -٣٢٧.د

 دمغة غري معلومة. —/ الهامش
 .هـ٦٣= يس شست .                   = البرصة= بچال :             = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 
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قـد يشـكل هـذا الدرهـم واحًدا مـن أوائل الدراهم اإلسـالمية التي أضيـف الطوق الرابـع إىل ظهرهـا، وخالًفا للقطعة 

السـابقة )القطعـة د.327( يبـدو أن هـذه القطعـة نسـخت بالكامـل مـن أحـد دراهـم عبداللـه بـن خـازم املتداولـة 

)القطعـة د.225(، وقـد أضيفـت كتابـات بالركيـة لها يف الربـع األول من هامش الظهر.اإلبقاء عى البسـملة عى هذه 

القطعـة والقطـع املشـابهة مـن نفـس الفئة قد يشـري إىل أن الهـدف من ضب هـذه النقود مل يكن لالسـتعال املحي 

يف مـدن الـرك، بـل عـى األرجـح كان لتوفري نقـود للجزية أو الصلح مع املسـلمن، فمن غري املنطقـي أن يضيف الرك 

شـعارات املسـلمن الذيـن كانـوا يقاتلونهم إىل نقـوٍد أنتجوها لتسـتعمل فيا بينهم.

د.328

د.329

 .عبد هللا بن خازم= أپدوال ي هزمان :                 = الوجه -٣٢٨.د

 دمغة غري معلومة. a@·èi!/ الهامش
 .هـ٦٣= س شست .                   = مرو:        = الظهر

 /الهامش
 .جم ٣٬٤الوزن 
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إضافـًة للبسـملة، احتـوت هـذه القطعـة الفريـدة عـى شـعار الـرك الـذي أضيـف للربـع الثالـث من هامـش الوجه. 

ختمـت هـذه القطعـة بثالثـة أختـام، اثنـن منهـا يُظهران وجـه كرى، ويبـدو أن الختـم يف الربـع األول من هامش 

الوجـه مل يُذكـر يف املراجع الرئيسـية.

سنة الرب كُتبت »هش شست« وتعني 68 من التقويم الهجري.

 .سلم بن زياد= سلم ي زيياتان :                 = الوجه -٣٣٠.د

 ٤٠دمغة رقم . a@·èi!/ الهامش

 .ي٣٥= پنچ سيه .                    = شرياز= يش :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

هـذه القطعـة الفريـدة هـي واحدة مـن الدراهم املثرية لالهتـام، إذ إن ظهرها ضب باسـتعال نفـس القالب الذي 

ضبـت بـه القطعـة د.326، أمـا الوجـه فيبـدو أن القالـب املسـتخدم يف ضبه كان أحد قوالب السـك اإلسـالمية التي 

كانـت تسـتعمل يف إحـدى مـدن خراسـان، وال يبدو أنـه من إنتاج الـرك، وذلك لدّقة نقشـه، ولوجود الشـبه الكبري يف 

األسـلوب بينـه وبـن نقود سـلم بن زيـاد التي ضبت يف خراسـان )القطعـة د.217(.

النقود العربية الركية باسم سلم بن زياد

د.330

 .عبد هللا بن خازم= أپدوال ي هزمان :                 = الوجه -٣٢٩.د

دمغة وجه كرسى غري معلومة وأخرى غري .              a@·èi!/ الهامش
 ٥٨معلومة ومن الراجح رقم 

 —/ الهامش. هـ٦٨= هش شست .                    = مرو:       = الظهر

 .جم ٣٬٤الوزن 
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مـن املمكـن أن السـبب يف اسـتعال قوالـب مختلفـة املنشـأ لـرب هـذا الدرهـم هـو اسـتيالء الـرك عـى يشء من 

قوالـب السـك التابعـة للمسـلمن، أو أن املسـلمن أنفسـهم هـم من أمدهـم بقوالب السـك باإلضافة إىل مسـتلزمات 

أخـرى حتـى يتمكنـوا مـن ضب النقـود املناسـبة ليدفـع بهـا كجزيـة للمسـلمن نظري صلـح معهم.

أسـلوب نقـش هـذه القطعـة مشـابه للنقـود العربية الركيـة التي ضبت باسـم عبدالله بـن خازم )القطعتـان د.327 

ود.328(، إال أنهـا تبـدو أكـرث بدائيـة، لذلـك مـن املمكـن أن تكـون قد ضبـت قبيل دراهم بـن خازم.

يشـتمل هـذا النـوع مـن النقـود عـى كتاباٍت بثـالث لغـات مختلفـة، فكُتبت البسـملة بالعربية، وكُتبت سـنة السـك 

واملـكان واألدعيـة للحاكـم بالبهلويـة، وأضيفـت عبـارات مجهولة املعنـى يف الربعـن األول والرابع مـن هامش الظهر 

بالركيـة، وكذلـك كتـب اسـم الحاكـم بالركية وقـد ُقرئ »زولـو جوزجونـو«، ويعني حاكـم جزجان.

حاكم جوزجان / جوزجو شاه

د.331

د.332

 .سلم بن زياد= سلم ي زيياتان :                = الوجه -٣٣١.د

 دمغة غري معلومة. —/ الهامش
 .سنة السك مبهمة. مكان السك مبهم: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

 .حاكم جوزجان:                  = الوجه -٣٣٢.د

 )خوره أپزوت(                       a@·èi!/             الهامش
 .أنبري.            = هـ٦٨= هشت شس :                    = الظهر

 / الهامش
 .جم ٣٬٨الوزن 



191

الدراهم - عبدامللك بن مروان

اختلـف الباحثـون يف تحديـد الهـدف الـذي مـن أجلـه ضب هـذا النـوع مـن الدراهـم، وقد يكـون الـرأي األرجح أن 

هـذه الدراهـم ضبهـا الـرك لتكـون مـن نقـود الجزية التـي كانت تـؤدى للمسـلمن بعد الصلـح، والدليـل عى ذلك 

هـو إضافـة البسـملة إليهـا مـا يتنـاىف مـع التوجـه إىل إظهـار قـوة وسـيطرة الـرك يف وقـت حربهـم مـع املسـلمن، 

وكذلـك وجـود قطـع مشـابهة كُتـب عليهـا »ضب جزيـة« يف الربـع الرابـع مـن هامـش الظهـر، وهـي عبـارة رصيحة 

املعنـى تؤكـد هـذا الرأي.

 .حاكم جوزجان:                   = الوجه -٣٣٣.د

 )خوره أپزوت(                       a@·èi!/             الهامش
 .أنبري.            = هـ٦٨= هشت شس :                    = الظهر

 / الهامش
 .جم ٣٬٧الوزن 

يف عام 79ه، أُتقن تصميم هذا النوع من الدراهم بشكل أكب.

د.333



الباب الثاين
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يشـكل هـذا الفلـس الـذي ينـرش ألول مـرة واحـًدا مـن أوائـل الفلوس اإلسـالمية التـي ضبت عـى الطـراز التقليدي 

لفلـوس كـرى الثـاين الفارسـية. كتبـت كلمـة »ريب« يف الربـع الثـاين مـن هامـش الوجـه، وهـي كلمـة يبـدو أنهـا إما 

أن تكـون مقتبسـة مـن دراهـم كـرى »ريب اللـه« )القطعـة د.64(، أو عـى األرجـح مـن عبارة »بسـم اللـه ريب« عى 

دراهـم زيـاد بـن أيب سـفيان )القطعـة د.105(، والتـي بـدأ ضبهـا يف إصطخـر يف نفـس العـام الذي ضبـت فيه هذه 

الفلـوس، ذلـك أن كلمـة »ريب« اشـتهر زيـاد بـن أيب سـفيان بإضافتهـا، فباتـت ترمز له.

 .كرسى الثاين= هورسود :                 = الوجه -٢.ف

 Ôiä/ الهامش
 .سنة السك غري واضحة. إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٦الوزن 

ف.1

ف.2

 .عبد هللا= أپدوال :                 = الوجه -٣.ف

 a@·èi!/ الهامش
 .هـ٤٤= چار هل .               = أردشري خره= أرت :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٦الوزن 

ف.3

هذه القطعة والقطعة التالية ها من نفس النوع.

نقـش عـى الوجـه الشـكل التقليـدي لـرأس كـرى الثـاين، أمـا الظهـر فنقـش عليـه الشـكل التقليـدي لشـعلة النـار 

وسـدنتها. مـن املالحـظ أن أوائـل الفلـوس العربيـة الساسـانية إنتاًجا مل تشـتمل عى تغيـريات اسـتثنائية يف تصميمها، 

فحـذت حـذو الدراهـم العربيـة الساسـانية يف اقتبـاس هيئـة النقـود الساسـانية يف إنتاجهـا.

 .كرسى الثاين= هورسود :                 = الوجه -١.ف

 Ôiä/ الهامش
 .هـ٥٠= پنچاه .                 = إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٦الوزن 

نقش عى الوجه الشكل التقليدي لرأس كرى الثاين، أما الظهر فنقش عليه الشكل التقليدي لشعلة النار وسدنتها.
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كـا فعـل بالدراهـم، كان عبداللـه بـن عامـر أول مـن أضـاف اسـمه إىل الفلوس اإلسـالمية، إال أنـه خالًفـا للدراهم مل 

يذكـر اسـم والـده عـى الفلـوس، واكتفـى بوضـع اسـمه األول فقـط. لقـد ضب ابـن عامر الفلـوس يف عـدد من مدن 

إقليـم فـارس، وكغريهـا مـن الفلـوس اإلسـالمية املتقدمـة، مل يختلـف أسـلوب هـذه الفلوس عـن فلوس كـرى الثاين 

الفارسـية إال بإضافـة البسـملة إىل الربـع الثـاين من هامـش الوجه.

بالرغـم مـن ندرتهـا تعـد فلـوس أردشـري خره أكرث فلـوس عبدالله بن عامـر توافًرا، وتعتـب هذه القطعة املنشـورة هنا 

واحـدة مـن أفضل النسـخ املعروفة من هـذا النوع.

نقش عى الوجه الشكل التقليدي لرأس كرى الثاين، أما الظهر فنقش عليه الشكل التقليدي لشعلة النار وسدنتها.

ضب عبداللـه بـن عامـر الفلـوس أيًضـا يف مدينـة إصطخـر، وهـو ما يدل عليـه هذا الفلـس الذي ينرش للمـرة األوىل. 

أحـل عبداللـه اسـمه األول مـكان اسـم كـرى يف خانة اسـم الحاكـم مقابل وجه كرى عـى وجه العملـة، ولكن بداًل 

مـن البسـملة، كتبـت كلمـة بالفارسـية يبـدو أنهـا »سـخطر« االسـم الفـاريس الكامـل إلصطخر، وذلـك يف الربـع الثاين 

مـن هامـش الوجـه. كتـب رمـز مدينة السـك »سـت« والذي يرمـز إلصطخـر يف الخانة اليمنـى للظهر، كا كتب اسـم 

املدينـة كامـاًل مـرة أخـرى يف الربـع األول مـن هامـش الظهـر. يبـدو أن سـنة السـك كتبـت بشـكل متخبـط، وهـو ما 

يتفـق مـع األسـلوب البـدايئ يف نقش هـذا الفلس.

 .عبد هللا= أپدوال :                 = الوجه -٤.ف

 )إصطخر= سهرت /              (الهامش
 .سنة السك مبهمة. إصطخر= ست :          = الظهر

 )إصطخر= سهرت /              (الهامش
 .جم ٠٬٨الوزن 

ف.4
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هـذه قطعـة ثانيـة مـن نفـس إصـدار الفلـس السـابق، ولكنهـا تختلـف عـن القطعـة السـابقة يف أن االسـم الكامـل 

إلصطخـر مل يتـم تكـراره عـى هامـش الظهـر.

 .عبد هللا= أپدوال :                 = الوجه -٥.ف

 )إصطخر= سهرت /              (الهامش
 .سنة السك مبهمة. إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٧الوزن 

ف.5

ف.6
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بالرغـم مـن أن اسـم عبيداللـه بـن زيـاد قـد كتـب عـى هـذا الفلـس، فإنـه مـن الواضـح أن هـذا الفلـس ضب بعـد 

عهـده، إذ إنـه مل يحكـم بعـد عـام 64ه، وكان ابـن زيـاد أول مـن كُتـب اسـمه الكامـل عـى الفلـوس.

خـى هـذا الفلـس مـن أي كتابـة عربيـة، ونقـش عـى الوجـه الشـكل التقليدي لـرأس كرى الثـاين، أما الظهـر فنقش 

عليـه الشـكل التقلدي لشـعلة النار وسـدنتها.

ف.7

ف.8

هـذا هـو النـوع الثـاين من فلـوس ابن زياد، وكغـريه من الفلـوس العربية الساسـانية املتقدمة، نقـش رأس كرى عى 

الوجـه، وشـعلة النار والسـدنة عى الظهر.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                  = الوجه -٧.ف

 —/ الهامش
 .هـ٦٥= پنچ شست .                    = أردشري خره= أرت :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٩الوزن 

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                  = الوجه -٨.ف

 )ازدهار ورخاء= آباداين = ـد پأ/               (الهامش
 .هـ٦١= أيوك شست .                    = إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

هـذه هـي أول قطعـة تنـرش لفلـس عـريب ساسـاين من ضب زيـاد بن أيب سـفيان. نقش عـى الوجه الشـكل التقليدي 

لـرأس كـرى الثـاين مـن غـري تعديالت كبـرية، أما الظهـر فنقشـت عليه شـعلة النار وأغفل سـدنتها.

يعـد هـذا الفلـس أقـدم النقـود اإلسـالمية التـي كتـب عليهـا »أپـد« يف الربـع الثـاين مـن هامـش الوجه، كـا أنه أول 

الفلـوس العربيـة الساسـانية التـي أقـي سـدنة النـار من عـى ظهرها.

ال بـد أن السـنة املذكـورة عـى هـذا الفلـس هـي لعهد يزدجـرد، وتوافق عـام 54ه، وذلـك ألن إصطخـر يف عام 43ه 

كانـت تحـت إمـرة عبداللـه بن عامـر قبـل أن يوىل زيـاٌد عليها.

 .زياد= زييات :              = الوجه -٦.ف

 )ازدهار ورخاء= آباداين = ـد پأ/               (الهامش
 .ي٤٣= چهل  ٣.                = إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٧الوزن 
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ضبـت أكـرث فلـوس ابـن زيـاد يف مدينـة إصطخـر، وكالقطعـة السـابقة مل يحتو هـذا اإلصدار عـى أي كتابـات عربية. 

كتبـت »أپـد« والتـي أيًضـا قـد تعنـي »جيـد« يف الربع الثـاين من هامـش الوجه، وهي كلمـة كانت رائجة عـى النقود 

الفارسـية خاصـة يف عهد كـرى الثاين.

ضبـت الفلـوس باسـم عبداللـه بـن الزبـري يف مدينـة إصطخر، وقد أضيفت البسـملة إليهـا. كذلك أضيـف لقب »أمري 

املؤمنـن« إىل اسـم الحاكـم، وهـذه هـي املـرة األوىل التي يسـتعمل فيها هـذا اللقب عى الفلوس اإلسـالمية.

تشـبه هـذه الفلـوس إىل حـد بعيـد دراهـم عبدالله بـن الزبري التي ضبت يف املدينة نفسـها والسـنة نفسـها )القطعة 

د.163(.

هذه نسخة ثانية من فلوس عبدالله بن الزبري، وتبدو السنة 63ه واضحة عليها.

ف.9

ف.10

ف.11

ف.12

ضبت الفلوس أيًضا باسم عمر بن عبيد الله، وباألسلوب التقليدي نفسه.

 .عبيد هللا بن زياد= أوبيتاال ي زيياتان :                  = الوجه -٩.ف

 )ازدهار ورخاء= آباداين = ـد پأ/               (الهامش
 .هـ٦١= أيوك شست .                    = إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١٠.ف

 .a@·èi!/ الهامش. املؤمنني
 .سنة السك غري واضحة. إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ١٬٨الوزن 

عبد هللا أمري = أپدوال أمري ي ورويشنيكان :                          = الوجه -١١.ف

 .a@·èi!م         /        = الهامش. املؤمنني
 .هـ٦٣= يس شست .                    = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/الهامش
 .جم ١٬٥الوزن 

 .عمر= أومر :            = الوجه -١٢.ف

 )دودان/            (الهامش
 .عامرة إصطخر= آپات ست .                      = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ١٬٥الوزن 
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ضب عمـر بـن عبيداللـه الفلـوس أيًضـا يف إصطخـر، وقد اكتفى بكتابة اسـمه األول دون إضافة اسـم أبيـه عليها. من 

الالفـت للنظـر إضافـة مـا يبـدو إنـه االسـم »دودان« إىل الربـع الثاين مـن هامش الوجه، وهو االسـم نفسـه الذي ورد 

عـى دراهـم عمـر التي ضبـت يف املدينة نفسـها عام 70ه )القطعـة د.189(.

كتـب »أفـات« يف الخانـة اليـرى للظهر من الفلـس، ومن املحتمل أن يكـون املقصود منها املديـح أو الدعاء للمدينة 

وقـد تعني عامرة، فتكـون العبارة كاملـة إصطخر العامرة.

ضب فلـس املهلـب بـن أيب صفـرة هـذا يف مدينـة إصطخـر عـى شـاكلة دراهم آناهيتـا، آلهة امليـاه والخـري يف الراث 

الفـاريس، التـي ُضبـت يف زمـن كـرى الثـاين، ونقـش عـى وجههـا وجـه كـرى متجًهـا لألمـام، وعـى ظهرهـا وجـه 

آناهيتـا، أمـا هـذا الفلـس فقـد اسـتبدل رأس كـرى مـن عـى وجهـه بـرأس شـخصية أخـرى يعتقـد بعـض الباحثـن 

أنهـا ترمـز للحـكام البيزنطيـن، أسـوة بعـدد مـن الفلـوس العربيـة الساسـانية التـي أضيفت لهـا صور تشـري للحضارة 

البيزنطيـة )القطـع مـن ف.25 إىل ف.29(، ولكـن يبـدو عـى األرجـح أن هـذه الصـورة ترمـز لرجـل عـريب، إذ إن 

العامـة، التـي اشـتهر بلبسـها العـرب، تبـدو واضحـة جًدا عى هذه النسـخة، كـا أن هـذا الفلس يخلو متاًمـا من أي 

صليـب بخـالف الفلـوس التـي احتـوت عـى الصـور البيزنطية.

غالًبا تجسد الصورة عى وجه هذا الفلس املهلب بن أيب صفرة، وذلك ألن اسمه قد كتب يف الخانة اليمنى من الوجه 

مقابل الصورة، كا أنه من املعلوم أن ضب النقود يف املدن يف ذلك الوقت كان يتبع بشكل كامل لسياسة حاكم 

املنطقة، وخاصة الفلوس التي أضيف لبعضها اسم الحاكم املحي للمدينة والذي يأمتر بأمر حاكم املنطقة أو اإلقليم.

ف.13

ف.14

 .عمر= أومر :            = الوجه -١٣.ف

 )دودان/            (الهامش
 .عامرة إصطخر= آپات ست .                      = إصطخر= ست :           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٩الوزن 

 ).خوره.    =  (املهلب= موهالپو :                 = الوجه -١٤.ف

 —/ الهامش
 ).أپزوت.              (مكان السك غري واضح: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٩الوزن 
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هـذا هـو النـوع الثـاين مـن فلوس املهلـب بن أيب صفـرة التي ضبت عى غـرار دراهـم آناهيتا. يختلف هـذا اإلصدار 

عـن اإلصـدار السـابق الذكـر يف أن املهلـب هنا يبـدو أنه صور حـارس الرأس، أو مرتديًـا الكوفية بداًل مـن العامة.

كغـريه مـن األمـراء الذيـن سـكّوا الفلوس من قبلـه، مل يكتب املهلب اسـمه الكامل عى فلوسـه، واكتفى بكتابة اسـمه 

األول فقط.

ف.15

ف.16

تجسـد هـذه القطعـة والقطعـة التالية النـوع الثالث من فلوس املهلـب، والتي اقتفت أثـر النقود العربية الساسـانية 

التقليديـة يف تصميمهـا، فنقـش رأس كرى عى الوجه، ونقشـت شـعلة النار وسـدنتها عى الظهر.

 )خوره.        (املهلب= موهالپو :                 = الوجه -١٥.ف

 —/ الهامش
 ).أپزوت.              (إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ١٬٣الوزن 

 .املهلب= موهالپو :                 = الوجه -١٦.ف

 —/ الهامش
 .سنة السك غري واضحة. إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ١٬٢الوزن 
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هـذا النـوع مـن فلـوس املهلـب بـن أيب صفـرة مل يكتشـف إال حديًثـا. ضب هـذا الفلـس عـام 76ه، أيًضـا يف مدينـة 

إصطخـر التـي ضبـت بهـا األنـواع األخـرى من فلـوس املهلـب املعروفـة، والتي يبـدو أن هـذا الفلس حـل محلها، إذ 

اسـتمر سـك الفلـوس يف وقـت الحـق بنفـس أسـلوب نقش هـذا الفلـس )القطعـة ف.23(.
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وجـه هـذا الفلـس مقتبـس مـن دراهـم الحجـاج التي كتبـت الشـهادة عليهـا بطريقـة قطريـة )القطعـة د.288(، أما 

الظهـر فهـو مسـتوحى من الشـخصية الرئيسـية التـي أضيفت إىل ظهر دراهم بـرش بن مروان )القطـع د.243 ود.244 

ود.245 ود.246(، وقـد كتـب حـول هـذه الشـخصية يف الخانـة اليـرى »پیـروچ«، ويف اليمنـى »هجـاج« بالبهلويـة، 

وهـي عبـارة تعنـي »املنصـور الحجـاج«، يف داللـة عـى أن املقصـود بهـذه الشـخصية هو الحجاج بن يوسـف نفسـه، 

وليـس الخليفـة عبدامللك بـن مروان.

ف.17

ف.18

ف.19
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 :الوجه -١٨.ف

 / الهامش
 .پیروز= پیروچ .            = حجاج= هكاك :           = الظهر

 غري واضح/ الهامش
 .جم ٠٬٥الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

 :الوجه -١٩.ف

 / الهامش
 .پريوز يهنوفات.               = حجاج= هچاچ :                = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٥الوزن 

Âi@xbÄv®a 
—éÏÌ 

 .املهلب= موهالپو :                 = الوجه -١٧.ف

 —/ الهامش
 .هـ٧٦= ش أفتات .                       = إصطخر= ست :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٨الوزن 
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هـذا النـوع مـن فلـوس الحجـاج أكـرث توافـًرا من النـوع السـابق. وجه هـذه القطعة مشـابه لوجـه القطعة السـابقة، 

ولكـن وضعيـة الشـخصية عـى الظهـر مختلفـة، فبـداًل مـن رفـع اليديـن يف تكبرية اإلحـرام، تبـدو الشـخصية الخلفية 

عـى هـذه القطعة واقفـًة رافعـًة يديهـا بالدعاء.

وكـا يف القطعـة السـابقة إعـادة كتابـة اسـم الحجاج بالبهلوية عـى الظهر مقابـل الرجل املبتهل، بعد أن كتب اسـمه 

عـى الوجـه، يدل عـى أن املقصـود تصويره هو الحجاج بن يوسـف.

اشـُتق وجـه هـذا النـوع اآلخـر مـن فلـوس الحجـاج مـن درهـم آناهيتـا، أمـا الظهـر فهـو مبتكر نقشـت عليـه صورة 

عريب. حصـاٍن 

كغـريه مـن فلـوس الحجـاج، كتـب اسـم الحجـاج عـى هـذا الفلـس مرتـن، فكتـب اسـمه واسـم أبيـه بالبهلويـة عى 

الوجـه، وكتـب »پیـروز حجـاج« عـى الظهر.

ف.20

 .الحجاج بن يوسف= هچاچ يوسپ :                           = الوجه -٢٠.ف

 —/ الهامش
 .پیروز هكاك:           = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٨الوزن 
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مـن غـري املعلـوم إن كان »فـرزاد« الـذي ضبـت باسـمه هـذه الفلـوس هـو الشـخص نفسـه الـذي ذكـر عـى بعـض 

الدراهـم العربيـة الساسـانية )القطعـة د.286( أو غـريه. متيـز هـذا اإلصـدار مـن الفلـوس بامتثالـه للشـكل التقليدي 

للنقـود العربيـة الساسـانية يف تصميمـه، وذلـك عـى الرغـم مـن أنـه أنتـج يف سـنة متأخـرة نسـبًيا.

ف.21

أسـلوب نقـش هـذا الفلـس يشـبه أسـلوب نقـش فلـوس املهلـب بـن أيب صفـرة )القطعتـان ف.16 وف.17(، إال أن 

معظـم الكتابـة الفارسـية عليـه اسـتبدلت بعبـارات عربيـة، مـا يشـري إىل أنـه ضب بعـد فلـوس املهلـب.

مـن املسـتبعد أن تكـون لهـذا الفلـس صلـة بدرهم )محمد رسـول اللـه( )القطعـة د.238( الذي كتبت البسـملة عليه 

يف نفـس موضـع كتابتهـا عـى هـذا الفلـس، وذلـك ألن مـن الراجـح أن يكون هـذا الفلس مـن ضب مدينـة إصطخر، 

أمـا ذلـك الدرهـم فيختلـف أسـلوبه كثـريًا عن دراهـم إصطخر، ولنفس السـبب احتال وجـود عالقة بن هـذا الفلس 

والدرهـم باسـم هرمـز الـذي أضيفـت إليه عبارة »ريب الله« يف نفـس موضع إضافتها إىل هذا الفلـس )القطعة د.257( 

هـو احتاٌل ضعيـف أيًضا.

ف.22

ف.23

اشـتمل هـذا النـوع مـن الفلـوس عى نقـش رأس كرى عـى الوجه، أمـا الظهر فنقشـت عليه صورة طائر السـيمرغ، 

وهـو طائر خـرايف من الـراث الفاريس.

فرزاد بن = فراوزات ي جوشنانوشان :                         = الوجه -٢١.ف

 —/ الهامش. جوشنانوش
 .هـ١٠٤= چار ست .                = دست ميسان= دشت :          = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 

 .فرزاد= فراوزات :                 = الوجه -٢٢.ف

 —/ الهامش
عامرة أردشري = أفات أرتاشت خوره :                                               = الظهر

 —/ الهامش. خره
 .جم ٠٬٨الوزن 

 .Ú◊ãi: الوجه -٢٣.ف

 —/ الهامش
 .مكان سنة السك a@·èi!. مكان مدينة السك a@Ôiä!: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٧الوزن 
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تشكل هذه القطعة واحدة من العمالت العربية الساسانية القليلة التي ضبت يف قباذ خرة.

استمر نقش رأس كرى عى وجه هذا اإلصدار، إال أن الظهر اشتمل عى نقٍش لجندي يرتدي الدرع، وميسك برمحٍ 

ذي حدين.

تضمنـت العديـد مـن الفلـوس العربيـة الساسـانية تصاويـر بيزنطيـة، مـن املمكـن أن بعضهـا ضب يف مناطـق كانت 

لهـا عالقـة باململكـة البيزنطيـة كأذربيجـان وأرمينيـا والجزيـرة، إال أن العثـور عـى بعض أنـواع هذه الفلـوس يف مدن 

بعيـدة عـن املناطـق التـي كانـت خاضعـًة لحكـم اململكـة البيزنطيـة ال يـزال يثـري الحـرية حول سـبب تضمنهـا أحرًفا 

وصـوًرا مقتبسـة مـن الـراث البيزنطي.

نقـش رأس كـرى عـى وجـه هـذه القطعة، أما الظهـر فنقش عليه ملَـٌك مجنح، وهي صـورة من الحضارة املسـيحية 

البيزنطيـة، ال يعلـم عـى وجـه الدقـة سـبب إضافتهـا إىل فلـوس مدينـة أردشـري خـره الواقعة يف وسـط إقليـم فارس، 

بعيـًدا عـن املناطق التـي كانت تابعـًة للمملكـة البيزنطية.

ف.25

ف.24

 .غري واضح: الوجه -٢٤.ف

 —/ الهامش
 .عامرة= أفات .                = قباذ خره= كوات خوره :                    = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٣الوزن 

 ).٢٢= دو ڤيستوي :                   (الوجه -٢٥.ف

 —/ الهامش
.                = أردشري خره= أرتاشت خوره :                                = الظهر
 —/ الهامش. عامرة= أفات 
 .جم ٠٬٣الوزن 
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ف.26

تصميـم هـذا الفلـس مسـتوحى بالكامـل من النقـود البيزنطيـة، وباألخص مـن أحد إصـدارات الدنانـري، إذ نقش عى 

وجـه الفلـس وجهـان متجهـان لألمام مللكـن بيزنطيـن، أما الظهـر فنقش عليـه الصليب.

ف.27

ف.28

عـى غـرار القطعـة السـابقة، عـى وجـه هـذا الفلـس الغريـب نقش وجهـان مللكـن بيزنطين متجهـن لألمـام. الظهر 

احتـوى عـى  تصويـر غريـب قـد يرمـز إىل نهٍر قـرب بعـض الروح.

 .غري واضح: الوجه -٢٦.ف

 —/ الهامش
 .غري واضح: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ١٬٢الوزن 

 .ال بيانات: الوجه -٢٧.ف

 —/ الهامش
 .ال بيانات: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٧الوزن 

 .ال بيانات: الوجه -٢٨.ف

 —/ الهامش
 .ال بيانات: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٦الوزن 
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ف.30

 .غري واضح: الوجه -٣٠.ف

 —/ الهامش
 —/ الهامش. نزپت ملان ي جوشنانسو) إصطخر(ست :                  الظهر

 
 .جم ١٬٢الوزن 

نقشت صورة جمٍل عريب عى وجه هذا الفلس، أما الظهر فكتبت عليه جملة مجهولة املعنى، وخي من أي صورة.

هذا الفلس منسوخ بشكل دقيق من أحد الفلوس العربية البيزنطية، فأضيف وجه هرقل بلحيته الطويلة إىل الوجه، 

و أضيف حرف »M« وبيانات أخرى بيزنطية اىل الظهر.

ف.29

اشتمل وجه هذه القطعة عى نقٍش فج لوجه ملٍك بيزنطي، أما الظهر فنقشت عليه ثالثة من الصلبان.

مـن املمكـن أن هـذه الفلـوس ذات التصميـم البيزنطـي ضبـت مـن قبل العـال الذين أتوا مـن الشـام لحكم املدن 

املختلفـة يف بـالد فـارس لعبدامللـك بن مروان بعـد العام 72ه، فأمروا بـرب الفلوس بالتصاميم التـي كانوا معتادين 

. عليها

 —/ الهامش). املظفرين( VICTORIA AVGG: الوجه -٢٩.ف

، يف العرض) القسطنطينية( CON، يف اليمني) سنة( ANNO، تحته Aو M: الظهر

XII )يف الشامل) ١٢ 

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٧الوزن 
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غالًبـا ضب هـذا الفلـس يف إصطخـر بعـد أن ضبـت الدراهـم األمويـة ذات الطـراز اإلسـالمي، وذلـك لوجـود نفـس 

عبـارة التوحيـد التـي كتبـت عـى الدراهـم األمويـة عـى ظهـره. الوجـه نقـش معكوًسـا، فوجـه كـرى يتجـه قبـل 

الشـال، والكتابـة مقلوبـة.

ف.31

ف.32

ف.33

 .حارض= روباك :        = الوجه -٣٢.ف

 —/ الهامش
 ).إصطخر(          ¸@È€@ŸÌãí@¸@ÍáyÎ@!a@¸g@È€g: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٨الوزن 

نقـش رأس كـرى عـى الوجـه، ونقشـت شـعلة النـار دون السـدنة عـى الظهـر. بالرغـم مـن محاولـة اإلبقـاء عـى 

الطابـع العـريب الساسـاين التقليـدي يف تصميـم هـذا الفلـس، إال أن الفـرق بينـه وبـن الفلـوس العربيـة الساسـانية 

املتقدمـة كبـري، وخاصـًة يف نـوع املعـدن الـذي سـكت منـه.

 ÏyNNN: الوجه -٣٣.ف

 a@·èi!/ الهامش
 ).أپزوت.              (درابجرد= دا :          = الظهر

 .غري واضح/ الهامش
 .جم ٣٬١الوزن 

 ).أپزوت:              (الوجه -٣١.ف

 —/ الهامش
 .مرو.       = حارض= روباك :         = الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٠٬٨الوزن 

هـذا الفلـس الـذي ينـرش ألول مـرة هـو أحد الفلـوس العربية الساسـانية النـادرة التـي ضبت يف مرو، ونقشـت عى 

وجهـه  صـورة رجـل حـارس الـرأس يبـدو أنها لشـخصية عربيـة أسـوة بفلس املهلـب بن أيب صفـرة )القطعـة ف.15(، 

أمـا الظهـر فنقشـت عليـه شـعلة النـار من غري السـدنة. نظًرا لهذا الشـبه مـن املمكن أن يكـون هذا الفلـس أيًضا من 

ضب املهلـب الـذي حكم خراسـان فرة مـن الزمن.



الباب الثالث
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ختم كتاب معاوية

خ.1
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روي عـن جبلـة بـن سـحيم أن عبداللـه بـن عمـر قـال »ما رأيت أحًدا أسـود مـن معاوية، فقـال جبلة بن سـحيم: وال 
عمـر؟ فقـال بـن عمر: كان عمـر خريًا منـه، وكان معاوية أسـود منه«.)1(

باإلضافـة إىل التوسـع الكبـري يف ضب النقـود يف زمـن معاويـة، نتيجـة إلنشـاء العديـد مـن دور السـك الجديـدة، 

وتطويـر عمليـة ضب النقـود التـي سـاعدت عـى إنتاج أعداد كبرية مـن النقود تتكـون منها معظم الدراهـم العربية 

الساسـانية التـي نجـت عـب الزمـن ليتـم العثـور عليهـا يف زماننـا هـذا، باإلضافـة إىل ماسـبق، يشـري هذا الختـم الذي 

يعـد األول واألقـدم مـن نوعـه إىل حسـن تدبـري معاوية، وحسـن سياسـته وإدارته شـؤون الدولة، وتؤكـد رواية بعض 

السـلف أنـه ابتكـر يف الدولـة أشـياء مل يسـبقه إليها أحد،)2( ومن هذه األشـياء هـذا الختم، إذ يبـدو أن معاوية بن أيب 

سـفيان بعـد مبايعتـه بالخالفـة، ابتكـر هـذا النوع من األختـام املعدنية التـي أُرفقت بكتبه الرسـمية ليمنـع تزويرها، 

وهـي أختـام أكـرث تطـوًرا مـن األختـام التـي اتخذها رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص والخلفـاء الراشـدون، والتي مل تكن أكـرث من أن 

تختـم الكتـب باسـتعال الطـن أو الشـمع أو غريهـا مـن مـواد اللصـق، ثم يطبـع بالخاتم عى هـذه املـواد،)3( فكان 

مـن السـهل تقليدهـا خاصـة مـع توفـر الحرفيـن من أهـل الصنعة، وهو يشـبه ما حـدث عنـد تزوير النقـود )القطع 

د.99 ود.159 ود.270( والـذي يعـد أكـرث تعقيـًدا من تزويـر األختام.

مـا الشـك فيـه أن اتخـاذ هـذا النـوع مـن األختام يتطلـب اسـتعدادات خاصة كفيلـة بتوفري املعـدن الـذي يختم به، 

وتوفـري وسـائل صبـه ونقشـه، وإنتاج أختـام عديدة تبًعا للحاجـة وملضمون الكتـب، باإلضافة إىل إمكانيـة حفظ هذه 

األختـام، وحايتهـا وأرشـفتها. لهـذا الغـرض أنشـأ معاويـة مركـزًا أوكل إليـه هـذه املهـام، أطلـق عليه ديـوان الخاتم، 
واسـتعمل عليـه القـايض عبداللـه بن محصـن الحمريي.)4(

لقد ُذكر وجود قطعة أخرى مطابقة لهذا الختم، ضبت بنفس القالب الذي ضب به هذا الختم، ولكن يبدو أنها 

ضبت من رصاص خالًفا للقطعة املذكورة هنا، والتي ضبت من نحاس. من املمكن أن الهدف من ضب قطعتن من 

هذا الختم هو أن ترسل إحدى القطعتن مع الكتاب، وتحفظ القطعة الثانية يف أرشيف دار الختم، غالًبا مع نسخة 

من الكتاب املرسل، وهو ما ميكن اعتباره سجالًّ ملراسالت الخليفة، ميكن الرجوع إليه عند الحاجة للتثبت من صحة 

الكتب، أو عند تدقيق الحسابات، أو عند االختالف. وهذه القطعة قد تؤكد ذلك، إذ يوجد خلفها مايبدو أنه بقّية من 

رقاع جلد ملتصق، قد يكون جزًءا من الكتاب الذي ُختم بهذا الختم أو الحافظة التي نُقل بها الكتاب.

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي، سري أعالم النبالء، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج 3، ص 152.  )1(

ابن الطقطقي محمد بن عي بن طباطبا، الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار القلم العريب، بريوت، ص 112.  )2(

تقي الدين أحمد بن عي املقريزي، إمتاع األساع مبا للنبي من األحوال واألموال والحفدة واملتاع، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، ج 9، ص 337.  )3(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 5، ص 330.  )4(

 مام أمربه
 أمري املؤمنني

 معاوية بعزل ا
 ألمري عبد هللا بن عا

 مر من واليته يف
 البرصة

Èiãflc@bø 
µ‰fl˚æa@7flc 
a@fiç»i@ÚÌÎb»fl 

b«@Âi@!a@áj«@7fl˛ 
¿@ÈnÌ¸Î@Âfl@ãfl 

Òãój€a 

 :الوجه -١.خ

 
 
 
 
 
 

 —: الظهر
 .جم ٢٥٬٢الوزن 
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ــي  ــم هــي الت ــن هــذا الخت ــن م ــن املعلومت ــن القطعت ــرة م ــالها إىل الب ــم إرس ــي ت ــة الت ــن الراجــح أن القطع م

ضبــت مــن رصــاص، أمــا القطعــة التــي حفظــت يف الســجل يف دار الخاتــم فهــي هــذه النســخة التــي ضبــت مــن 

نحــاس، وذلــك ألن النحــاس أشــد صالبــة مــن الرصــاص، ومــن املمكــن حفظــه لزمــن أطــول، األمــر الــذي يــدل عليــه 

احتفــاظ هــذا الختــم بحالتــه األصليــة التــي ضب عليهــا.

ذكــرت املصــادر أن الحادثــة التــي أدت الســتحداث معاويــة ديــوان الخاتــم هــي أن معاويــة كتــب لزيــاد بــن أيب 

ســفيان يف العــراق يأمــره بدفــع مائــة ألــف درهــم لعمــرو بــن الزبــري، فعــّدل عمــرو عــى الكتــاب وأبــدل املائــة 

مائتــن، فلــا أخــب زيــاد معاويــة بالحســاب أنكــر معاويــة هــذا وطالــب عمــًرا بــرد املــال، فوفــاه عنــه أخيــه عبدالله 

بــن الزبــري.)1، 2( ولكــن مــن املعلــوم أن زيــاد مل يتســلم إمــارة البــرة إال بعــد عــزل عبداللــه بــن عامــر ، أي بعــد 

ضب هــذا الختــم، مــا يعنــي أن دار الخاتــم تــم انشــاؤها قبــل هــذه الحادثــة،  أو أن روايــة هــذه الحادثــة غــري 

دقيقــة.

ــم  ــدل عــى أن هــذا الخت ــاب ي ــه الكت ــم ب ــذي خت ــم ال ــش الخت ــاب املرســل إىل نق ــوى الكت ــر محت ــة مخت إضاف

ــع  ــاب، ومين ــق مضمــون الكت ــا يوث ــة، أيًض ــل الخليف ــه أرســل مــن قب ــاب مــن أن ــق مصــدر الكت ــة إىل توثي باإلضاف

التزويــر فيــه بــأن يُضــاف إليــه أو ميســح منــه فتتبــدل األوامــر الــواردة فيــه. كــا أن عــرض مختــر فحــوى الكتــاب 

بشــكل يســّهل االطــالع عليــه ومراجعتــه قــد يســاعد عــى أرشــفة الكتــب يف ســجل دار الخاتــم، وميكّــن مــن رسعــة 

اســرجاعها عنــد الحاجــة إليهــا. أمــا عــرض مختــر الكتــاب عــى النســخة الثانيــة التــي يختــم بهــا الكتــاب املرســل 

فُتســهل مهمــة صاحــب البيــد يف التعــرف عــى الكتــب وإيصالهــا ألصحابهــا. ومــن املعلــوم أن معاويــة قــد قــام 
بتطويــر نظــام البيــد يف البــالد اإلســالمية ليكــون أكــرث رسعــة وكفــاءة.)3، 4(

ذكــرت كتــب التاريــخ أن عبداللــه بــن عامــر عــزل مــن إمــارة البــرة عــام أربــع وأربعــن،)5، 6( وهــو مــا تؤكــده 

ــها، يف  ــنة نفس ــم ضب يف الس ــذا الخت ــن أن ه ــد م ــك ال ب ــان د.75 ود.77(، لذل ــه )القطعت ــخ ضب دراهم تواري

ــري  ــب وتوف ــة لنقــش القوال ــات الالزم ــر املقوم ــدل عــى تواف ــة، وهــذا ي ــد معاوي ــة يف عه ــة الخالف دمشــق عاصم

املعــادن وســكها وتخزينهــا وحايتهــا يف ذلــك العــام يف دمشــق، وهــي مســتلزمات تشــابه تلــك التــي تســتعمل يف 

ــة. ــا بدق ــد ســنة ضبه ضب النقــود. تعــد هــذه القطعــة أول مســكوكة تــرب يف دمشــق وميكــن تحدي

هــذه هــي املســكوكة الوحيــدة املعروفــة التــي كتــب عليهــا اســم معاويــة بــن أيب ســفيان بالعربيــة، وخالًفــا للطريقة 

التــي كتــب بهــا اســمه عــى ســد وادي سيســد قــرب الطائــف، حيــث كتــب »معويــة« بــدون ألــف املــد بعــد العــن، 

كتــب االســم عــى هــذه القطعــة مشــتماًل عــى ألــف املــد بعــد حــرف العــن. كــا أن هــذه القطعــة هــي الوحيــدة 

التــي كتــب عليهــا اســم »عبداللــه بــن عامــر« بالعربيــة. ال يعلــم وجــود أختــام أخــرى حملــت اســم معاويــة، إذ قــد 

يكــون للثــورة العباســية األثــر الكبــري يف طمــس معــامل الدولــة األمويــة واختفــاء الــيء الكثــري مــن آثارهــا.

شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري، نهاية األرب يف فنون األدب، الطبعة األوىل، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ج 20، ص 372.  )1(

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت، ج 5، ص 330.  )2(

ابن الطقطقي محمد بن عي بن طباطبا، الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار القلم العريب، بريوت، ص 112.  )3(

أحمد بن عي بن أحمد الفزاري القلقشندي، مآثر اإلنافة يف معامل الخالفة، الطبعة الثانية، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ج 3، ص 342.  )4(

عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، ج 3، ص 39.  )5(

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 8، ص 31.  )6(
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ميزان عبدامللك بن مروان
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أمـــر عبدامللـــك بـــن مـــروان بـــرب الدنانـــري والدراهـــم عـــى الطـــراز اإلســـالمي، والتـــي يطلـــق عليهـــا اليـــوم 

ـــادر  ـــاد مص ـــت بإيج ـــرية متثل ـــدادات كب ـــب إع ـــعى تطل ـــذا املس ـــاح يف ه ـــوم أن النج ـــن املعل ـــة، وم ـــود األموي النق

للمعـــدن الخـــام، وإنشـــاء دور للســـك قـــادرة عـــى تصفيـــة املعـــادن وصنـــع قوالـــب الســـك وضب النقـــود بأوزانهـــا 

ـــة املـــال وحســـن توزيعـــه.  ـــن التـــي ســـاعدت عـــى حاي ـــا إنشـــاء بيـــت للـــال والدواوي الدقيقـــة، كـــا تطلـــب أيًض

ـــا  ـــن ضمنه ـــي م ـــود، والت ـــا النق ـــت فيه ـــي ضب ـــة الت ـــدن املختلف ـــدادات يف امل ـــذه اإلع ـــري ه ـــالزم توف ـــن ال كان م

ـــود  ـــة ضب النق ـــم عملي ـــك لتنظي ـــا عبداملل ـــر بإنتاجه ـــي أم ـــن الت ـــد املوازي ـــون أح ـــد تك ـــي ق ـــة  الت ـــذه القطع ه

ـــة. ـــالمية املختلف ـــدن اإلس ـــا يف امل ـــد أوزانه وتوحي

ـــري إىل  ـــب يش ـــو لق ـــة، وه ـــذه القطع ـــى ه ـــروان ع ـــن م ـــك ب ـــة عبداملل ـــم الخليف ـــل اس ـــه قب ـــب عبدالل ـــف لق أضي

ـــا هـــذا اللقـــب  ـــي يضـــاف فيه ـــه، ومل تكـــن هـــذه هـــي املـــرة األوىل الت ـــه ونواهي ـــزام بأوامـــر الل التواضـــع، وإىل اإللت

ـــف  ـــة الواق ـــوس الخليف ـــا فل ـــدين.)1( أم ـــاء الراش ـــب الخالف ـــه إىل كت ـــت إضافت ـــد روي ـــلم، فق ـــم املس ـــم الحاك إىل اس

ـــن الراجـــح  ـــب فم ـــذا اللق ـــا ه ـــف إليه ـــي أضي ـــان د.282 ود.284( الت ـــاءة )القطعت ـــن الفج ـــود قطـــري ب وبعـــض نق

ـــزان. ـــذا املي ـــاج ه ـــد إنت ـــكت بع ـــا س أنه

ـــن أن  ـــم م ـــك بالرغ ـــكوكات، وذل ـــد املس ـــاء إىل أح ـــر بالوف ـــا األم ـــاف فيه ـــي يض ـــرة األوىل الت ـــي امل ـــذه ه ـــل ه لع

ـــن  ـــن عبدالرحم ـــه ب ـــم عبيدالل ـــف إىل دراه ـــذي أضي ـــابه ال ـــر املش ـــد أن األم ـــة، إذ يعتق ـــري مؤرخ ـــة غ ـــذه القطع ه

ـــى  ـــذي ورد ع ـــر ال ـــة لألم ـــًة معّدل ـــر، كان صيغ ـــذا األم ـــا ه ـــاف له ـــي يض ـــود الت ـــي أول النق ـــة د.321(، وه )القطع

ـــرية  ـــالت الكب ـــك التعدي ـــل عبداملل ـــا أدخ ـــبعينات، عندم ـــر الس ـــا يف أواخ ـــه، غالًب ـــت قبل ـــي أنتج ـــن الت ـــذه املوازي ه

ـــالمية. ـــود اإلس ـــى النق ع

ـــابهة  ـــن املش ـــزان واملوازي ـــذا املي ـــى ه ـــاء« ع ـــه بالوف ـــَر الل ـــب »أََم ـــاء«، ومل يكت ـــك بالوف ـــَر عبداملل ـــب »أََم ـــا كُت إمن

ـــم،  ـــر الحاك ـــرون بأم ـــن يأمت ـــك، الذي ـــون يف دور الس ـــة العامل ـــو الدول ـــم موظف ـــا ه ـــاب هن ـــي بالخط ـــه، ألن املعن ل

ـــة  ـــا عـــى أن تـــرب النقـــود ويـــوىف وزنهـــا، فهـــذه القطعـــة، باإلضافـــة إىل أنهـــا ميـــزان، كانـــت مبثاب الـــذي ينـــص هن

ـــر. ـــم األوام ـــه له ـــه ووّج ـــن لدي ـــك العامل ـــه عبداملل ـــب ب ـــذي خاط ـــاب ال الكت

ـــع، وزن  ـــبعة قط ـــر وزن س ـــتعمل يف تقدي ـــه اس ـــجل علي ـــو مس ـــا ه ـــرام، وك ـــزي 5,6 ج ـــزان البون ـــذا املي ـــزن ه ي

الواحـــدة منهـــا 0,8 جراًمـــا، وهـــذا وزن معـــروف لعـــدة إصـــدارات مـــن الفلـــوس العربيـــة الساســـانية )القطـــع 

ـــوزن  ـــج هـــذا ال ـــود، فأنت ـــن النق ـــة م ـــذه الفئ ـــده له ـــك اعتم ـــدو أن عبداملل ف.4 وف.7 وف.20 وف.23 وف.27( يب

ـــس  ـــي تقي ـــة الت ـــدة املعلوم ـــة الوحي ـــي القطع ـــذه ه ـــه. ه ـــل ب ـــارس ليعم ـــراق أو ف ـــه إىل الع ـــث ب ـــام، وبع يف الش

ـــن األوزان. ـــدة م ـــذه الوح ه

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت، ج 7، ص 115.  )1(
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 بن يوسف

هـذه هـي النسـخة الثالثـة التـي يتـم نرشهـا مـن هـذا الختـم التقليـدي، إذ إنه اشـتمل فقط عـى اسـم صاحبه، ومل 

تضـف لـه بيانـات أخـرى أسـوًة بختم معاويـة بن أيب سـفيان.

ات وغريهـا مـن  مـن املمكـن أن هـذا النـوع مـن األختـام اسـتعمل يف ختـم الكتـب ليحفظهـا مـن التزويـر، والـرُّ

الحاويـات كتلـك التـي ترسـل فيهـا النقـود لُيمنـع العبـث مبحتواهـا.

يتمتـع هـذا الختـم بصفتـن متنعـان تزويـره، األوىل هـي نقـش الختـم الـذي طبـع عـى هـذه القطعـة، وهـذه صفة 

ظاهـرة. أمـا الثانيـة فهـي املعـدن الـذي اسـتعمل يف هـذا الختـم، وهو الرصـاص الـذي يصعب العثـور عليـه لندرته.

ختم كتاب الحجاج بن يوسف

خ.3
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يف عـام 77ه أمثـرت جهـود الخليفـة عبدامللـك بـن مـروان السـاعية إليجـاد تصميـم للنقـود تعكـس هويـة الدولـة 

اإلسـالمية عـى نحـٍو مالئـم، تطمـن له النفس، فأبـدع تصميًا مدهًشـا، بات يرمز للدولة اإلسـالمية لسـنوات طويلة، 

وبنيـت عليـه تصاميم نقـود الـدول اإلسـالمية الالحقة. 

عـى غـري العـادة يف ذلـك الزمـن مل تحتو النقـود األموية الجديـدة عى أي تصاوير، إذ متت االسـتعاضة عنهـا بعبارات 

كتبـت باللغـة العربيـة، اللغـة الرسـمية للدولة، لهـا داللة جلية، فحواها يشـري إىل جوهـر العقيدة اإلسـالمية، الداعي 

إىل إخـالص التوحيـد لله عـز وجل، والتصديـق بنبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

أبقـى عبدامللـك بـن مـروان عى الشـهادة )ال إله إال الله وحده، محمد رسـول الله( التي أضافها يف السـابق إىل هامش 

وجـه دراهمـه العربيـة الساسـانية يف دمشـق، فكتبهـا عـى وجـه دراهمه ، وعـى ظهر دنانـريه األمويـة الجديدة، ويف 

املقابـل كتبـت سـورة اإلخـالص عـى ظهـر الدراهـم، وعـى وجـه الدنانـري. يف هامـش الوجـه كتبت سـنة السـك وفًقا 

للتاريـخ الهجـري، كـا كتـب اسـم مدينـة السـك عـى الدراهـم، يف حـن كتبـت يف هامـش الظهـر عبارة مشـتقة من 

اآليـة رقـم 33 مـن سـورة التوبـة واآلية رقـم 9 من سـورة الصف.

بـدأ سـك الدنانـري األمويـة الذهبيـة يف عـام 77ه، فحلـت محـل الدنانـري العربيـة البيزنطيـة التـي انقطـع إنتاجهـا 

بالكامـل، فقبـل بهـا النـاس يف تعامالتهـم، واسـتمر إنتاجها طـوال عهد الدولـة األموية. وعـى غرار الدنانـري البيزنطية 

التـي كانـت تـرب يف مدينـة واحـدة أساسـية هـي القسـطنطينية، مل تـرب الدنانـري األمويـة إال يف مدينة دمشـق، 

باسـتثناء بعـض اإلصـدارات النـادرة جـًدا التـي ضبـت يف مناطـق أخـرى كأفريقيـا واألندلـس والحجاز.

ي.1

أمـا الدراهـم األمويـة فلـم يبدأ سـكها إال يف األشـهر األخـرية من عـام 78ه، وخالًفا ألقرانهـا من الدنانـري مل تحل هذه 

الدراهـم محـل الدراهـم العربيـة الساسـانية التـي اسـتمر إنتاجهـا بعـد ذلـك أعواًمـا عديـدة. توجد عدة أسـباب قد 

تفـر هـذا االسـتمرار يف ضب الدراهـم العربيـة الساسـانية، أولهـا هـو أن اقتصاد الدولـة األموية يف تلـك الفرة كان 

يرتكـز عـى الدراهـم الفضيـة، فـكان مـن املمكن لالسـتبدال املفاجـئ أن يؤثر سـلًبا عليه، خاصـًة إذا رافقـت العملية 

تعقيـدات مل تكـن يف الحسـبان. السـبب اآلخـر هـو أن الدراهـم العربية الساسـانية كانت تـرب يف العديد من املدن 

املنتـرشة يف أرجـاء الدولـة األمويـة، وكان مـن العسـري إعـالم جميـع النـاس بهـذا التطـور املهـم، مـا قـد يـؤدي إىل 

رفضهـم الدراهـم الجديـدة، وهـو مـا حصل بالفعل عندمـا أعاد أنصـار عبدالرحمن بن محمـد ضب الدراهم العربية 

الساسـانية يف املـدن التـي كانـت تـرب فيهـا الدراهـم األمويـة، وهـو مـا فعلـه أيًضـا الحجاج بـن يوسـف يف مدينة 

إصطخـر. السـبب األخـري واألهـم هـو أن عبدامللـك بن مروان اختـار وزن الدرهم الرشعـي الذي يعـادل 2,975 جراًما 

لدراهمـه األمويـة، وهـو وزن يختلـف عـن وزن الدراهـم العربية الساسـانية التي تـزن قرابة األربعـة جرامات، فنتج 

عـن هـذا اختـالف مثـن الدراهـم وقيمتهـا، مـا اقتى التـدرج يف إدخالهـا منًعـا للفوىض، وحتـى يعتاد النـاس عليها.
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 .¸@È€@ŸÌãí@¸@ÍáyÎ@!a@¸g@È€g: الوجه -٢.ي

 .µ„b$Î@Êbn‰q@Ú‰é@¿@Òãój€bi@·Áäá€a@aâÁ@lãö@!a@·èi/ الهامش
 .áyc@aÏ–◊@È€@ÂÿÌ@%Î@á€ÏÌ@%Î@á‹Ì@%@á‡ó€a@!a@áyc@!a: الظهر

´‡Ï€Î@È‹◊@ÂÌá€a@Û‹«@ÍãËƒÓ€@’®a@ÂÌÜÎ@Ùá:bi@È‹éäc@!a@fiÏéä@á@/ الهامش
ÊÏ◊ãìæa@Íã◊ . جم ٢٬٨الوزن. 

بعـد هـذا اإلصـدار يف عـام 83ه عـاودت البـرة سـك الدراهم العربية الساسـانية مـن جديد بعـد أن دخلتها جيوش 

عبدالرحمـن بـن محمـد بن األشـعث، فانقطع سـك الدراهـم األموية فيها.

 .¸@È€@ŸÌãí@¸@ÍáyÎ@!a@¸g@È€g: الوجه -٤.ي

 .Ú˜flÎ@Òãì«@oé@Ú‰é@¿@ê€á„˛bi@·Áäá€a@aâÁ@lãö@!a@·èi/ الهامش
 .áyc@aÏ–◊@È€@ÂÿÌ@%Î@á€ÏÌ@%Î@á‹Ì@%@á‡ó€a@!a@áyc@!a: الظهر

´‡Ï€Î@È‹◊@ÂÌá€a@Û‹«@ÍãËƒÓ€@’®a@ÂÌÜÎ@Ùá:bi@È‹éäc@!a@fiÏéä@á@/ الهامش
ÊÏ◊ãìæa@Íã◊ . جم ٢٬٨الوزن. 

ضب هذا الدرهم من قبل الخليفة عمر بن عبدالعزيز.

 .¸@ÍáyÎ@!a@¸g@È€g: الوجه -٥.ي

 —/ الهامش
 .´‡a@fiÏéä@á!: الظهر

 —/ الهامش
 .جم ٣٬٢الوزن 

نظـًرا لكونهـا غـري مؤرخـة ال يعلـم عـى وجـه اليقـن متـى بـدأ ضب أول الفلـوس األموية الجديـدة، ولكـن يبدو أن 

الفلـوس العربيـة البيزنطيـة اسـتمر إنتاجهـا عـدة سـنوات بعـد بـدء ضب الدنانـري والدراهـم األمويـة، أمـا الفلـوس 

العربيـة الساسـانية فيبـدو أن بعـض إصداراتهـا اسـتمر إنتاجهـا حتـى زمـن الدولة العباسـية.

 .¸@È€@ŸÌãí@¸@ÍáyÎ@!a@¸g@È€g: الوجه -٣.ي

 .Ú˜fl@Ú‰é@¿@’ìflái@·Áäá€a@aâÁ@lãö@!a@·èi/ الهامش
 .áyc@aÏ–◊@È€@ÂÿÌ@%Î@á€ÏÌ@%Î@á‹Ì@%@á‡ó€a@!a@áyc@!a: الظهر

´‡Ï€Î@È‹◊@ÂÌá€a@Û‹«@ÍãËƒÓ€@’®a@ÂÌÜÎ@Ùá:bi@È‹éäc@!a@fiÏéä@á@/ الهامش
ÊÏ◊ãìæa@Íã◊ . جم ٢٬٦الوزن. 

ي.2

ي.3

ي.4

ي.5
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 .كرسى الثاين= هورسود :                =الوجه -٧.ي

 .Ôiä@@@@@@@!a@·èi@@@@@@!a@÷áñ/ الهامش
 .هـ١٠٣= تلت و يست .               = سجستان= سك :        = الظهر

 —/الهامش
 .جم ٣٬٥الوزن 

اسـتمر ضب الدراهـم يف سجسـتان ويف طبسـتان عـى الطـراز الفـاريس حتـى زمـن الدولـة العباسـية، إال أنهـا طرأت 

عليهـا تغـريات بـارزة يف تصميمهـا، ويف أوزانها ونسـبة معـدن الفضة فيها، لذلـك فصلت هذه الدراهـم عن املجموعة 

الرئيسـية مـن الدراهـم العربيـة الساسـانية، وصنفت وحدهـا يف مجموعتي دراهم سجسـتان ودراهم طبسـتان.

 .¸@ÍáyÎ@!a@¸g@È€g: الوجه -٦.ي

 —/ الهامش
 .´‡a@fiÏéä@á!: الظهر

 .ÂÌ5u@oÓi@¿@ê‹–€a@aâÁ@lãö/ الهامش
 .جم ٣٬٣الوزن 

ي.6

ي.7
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أحرف اللغة البهلوية

اللغة البهلوية، وتلفظ ڽهلڤي بالفارسـية، هي اللغة الفارسـية الوسـطى التي كانت اللغة الرسـمية للمملكة الفارسـية 

الساسـانية، وعـارصت مرحلـة الفتـح اإلسـالمي. تتحدر هـذه اللغة من لغـة اململكـة األخمينية التي تعرف بالفارسـية 

القدميـة، وتعـد املنشـأ الـذي تطورت منـه اللغة الفارسـية املعارصة بعد أن تأثـرت باللغة العربيـة، وأخذت حروفها.

يعتقـد أن بهلـوي، اسـم هـذه اللغـة، مشـتق من اسـم اململكـة البارثية التي سـبقت اململكة الساسـانية، فكان االسـم 

يف األصـل ڽارثاڤـي، ثـم تطور مـع الوقت إىل هـذه الصيغة.

كاللغـة العربيـة تكتـب البهلويـة مـن اليميـن إلـى اليسـار، ولكنهـا تختلف عـن العربيـة يف أن بناء حروفهـا ال تضاف 

إليـه حـركات التشـكيل، فطريقـة نطـق الحـرف تتأثر مبـا خلفه مـن حـروف العلـة )أ، و، ي( املتحركة. كالعربيـة أيًضا 

تكتـب حـروف الكلمـة الواحـدة متصلة، وتتشـابه أشـكال بعض األحـرف فيها.
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كتابة السنوات بالبهلوية

باسـتثناء بعـض اإلصـدارات النـادرة، كتبـت السـنوات عـى النقـود العربية الساسـانية باللغـة البهلويـة، والتي تكتب 

بهـا اآلحـاد قبـل العـرشات أسـوًة باللغـة العربيـة، فمـن اليسـري قراءة السـنوات التـي وردت عـى النقود عنـد معرفة 

طريقـة كتابـة كل مـن اآلحـاد والعـرشات بالبهلوية عـى حدة.

كتبـت اآلحـاد بالصيغـة الرقميـة عـى عـدد ليـس باليسـري مـن الدراهـم العربية الساسـانية، أمـا العرشات فاسـتمرت 

كتابتهـا باألحـرف، فيـا عـدا بعـض اإلصـدارات النـادرة، كبعـض دراهـم بـرش بن مـروان التـي كتبت عليهـا العرشات 

أيًضـا بالصيغـة الرقمية.

 �حاد

١٠ ١ 

٢٠ ٢ 

٣٠ ٣ 

٤٠ ٤ 

٥٠ ٥ 

٦٠ ٦ 

٧٠ ٧ 

٨٠ ٨ 

٩ 

 العشرات

الصيغـة الرقميـة للعـدد 70 كتبـت          بالبهلويـة، وهـي تـوازي كتابة 20+20+20+10، فهو عبـارة عن أربعة أرقام 

موصولـة، تعـدل الثالثة األوىل منها 20، أمـا األخري فيعدل 10.
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التقويم الفاريس
الشاهنشاهي، وهو تقويم زرادشتي قديم، تحسب  التقويم  الساسانية كان مبنًيا عى  الفارسية  التأريخ يف اململكة 

سنواته بعدد السنوات منذ تتويج امللك واعتالئه عى العرش. وكلا نّصب ملك جديد يبدأ التأريخ من جديد، و بعد 

الفتح اإلسالمي اعتمد املسلمون يف بداية األمر هذا التاريخ عى نقودهم، جنًبا إىل جنب مع العديد من املهارات 

اإلدارية والحرفية األخرى التي استوردوها من اململكة الساسانية. القامئة التالية تبن السنوات الفارسية لعهد يزدجرد، 

والتي لها صلة بالنقود العربية الساسانية، واليوم األول الذي يوافق بدايتها من السنة الهجرية وامليالدية:

اليوم األول امليالدياليوم األول الهجريعهد يزدجرد

16 يونيو 632م22 ربيع األول 11ه1ي

16 يونيو 633م3 ربيع اآلخر 12ه2ي

16 يونيو 634م14 ربيع اآلخر 13ه3ي

16 يونيو 635م24 ربيع اآلخر 14ه4ي

15 يونيو 636م6 جادى األوىل 15ه5ي

15 يونيو 637م16 جادى األوىل 16ه6ي

15 يونيو 638م27 جادى األوىل 17ه7ي

15 يونيو 639م8 جادى اآلخرة 18ه8ي

14 يونيو 640م18 جادى اآلخرة 19ه9ي

14 يونيو 641م29 جادى اآلخرة 20ه10ي

14 يونيو 642م11 رجب 21ه11ي

14 يونيو 643م21 رجب 22ه12ي

13 يونيو 644م20 شعبان 23ه13ي

13 يونيو 645م13 شعبان 24ه14ي

13 يونيو 646م23 شعبان 25ه15ي

13 يونيو 647م5 رمضان 26ه16ي

12 يونيو 648م15 رمضان 27ه17ي

12 يونيو 649ه26 رمضان 28ه18ي

12 يونيو 650ه7 شوال 29ه19ي

12 يونيو 651ه16 شوال 30ه20ي

11 يونيو 652ه27 شوال 31ه21ي

11 يونيو 653ه9 ذو القعدة 32ه22ي

11 يونيو 654ه19 ذو القعدة 33ه23ي

11 يونيو 655ه30 ذو القعدة 34ه24ي

10 يونيو 656ه11 ذو الحجة 35ه25ي

10 يونيو 657ه21 ذو الحجة 36ه26ي

10 يونيو 658ه2 محرم 38ه27ي

10 يونيو 659ه13 محرم 39ه28ي

9 يونيو 660ه24 محرم 40ه29ي

9 يونيو 661ه4 صفر 41ه30ي

9 يونيو 662ه15 صفر 42ه31ي

9 يونيو 663ه26 صفر 43ه32ي

8 يونيو 664ه7 ربيع األول 44ه33ي

8 يونيو 665ه18 ربيع األول 45ه34ي

8 يونيو 666ه29 ربيع األول 46ه35ي

8 يونيو 667ه9 ربيع اآلخر 47ه36ي

7 يونيو 668ه20 ربيع اآلخر 48ه37ي

اليوم األول امليالدياليوم األول الهجريعهد يزدجرد

7 يونيو 669ه1 جادى األوىل 49ه38ي

7 يونيو 670ه12 جادى األوىل 50ه39ي

7 يونيو 671ه23 جادى األوىل 51ه40ي

6 يونيو 672ه3 جادى اآلخرة 52ه41ي

6 يونيو 673ه14 جادى اآلخرة 53ه42ي

6 يونيو 674ه25 جادى اآلخرة 54ه43ي

6 يونيو 675ه6 رجب 55ه44ي

5 يونيو 676ه17 رجب 56ه45ي

5 يونيو 677م27 رجب 57ه46ي

5 يونيو 678م8 شعبان 58ه47ي

5 يونيو 679م19 شعبان 59ه48ي

4 يونيو 680م29 شعبان 60ه49ي

4 يونيو 681م11 رمضان 61ه50ي

4 يونيو 682م22 رمضان 62ه51ي

4 يونيو 683م2 شوال 63ه52ي

3 يونيو 684م13 شوال 64ه53ي

3 يونيو 685م24 شوال 65ه54ي

3 يونيو 686م5 ذو القعدة 66ه55ي

3 يونيو 687م16 ذو القعدة 67ه56ي

2 يونيو 688م26 ذو القعدة 68ه57ي

2 يونيو 689م7 ذو الحجة 69ه58ي

2 يونيو 690م18 ذو الحجة 70ه59ي

2 يونيو 691م28 ذو الحجة 71ه60ي

1 يونيو 692م10 محرم 73ه61ي

1 يونيو 693م20 محرم 74ه62ي

1 يونيو 694م1 صفر 75ه63ي

1 يونيو 695م12 صفر 76ه64ي

31 مايو 696م22 صفر 77ه65ي

31 مايو 697م4 ربيع األول 78ه66ي

31 مايو 698م14 ربيع األول 79ه67ي

31 مايو 699م25 ربيع األول 80ه68ي

30 مايو 700م6 ربيع اآلخر 81ه69ي

30 مايو 701م16 ربيع اآلخر 82ه70ي

30 مايو 702م27 ربيع اآلخر 83ه71ي

30 مايو 703م9 جادى األوىل 84ه72ي

29 مايو 704م19 جادى األوىل 85ه73ي

29 مايو 705م30 جادى األوىل 86ه74ي
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  فاسا )بهرسري(به أردشري 

 نرماشري بكرمان 
  )سابور(بيشابور 

 

  بش  دست ميسان 

 جريفت بكرمان 
 قم

  حوالن نهاوند

 ناوجي بكرمان  
  همذان

 سيوكان  
 أنو بكرمان  درابجرد

 نات بكرمان  الكوفة جي

  الري

 جرهم 
 ناو بكرمان 

  در 

 أنوات بكرمان  
 الباب أير 

  هراة بيو 

 سريجان بكرمان 
 أبرشهر پر 

  إيتاك بهمن أردشري

 بم بكرمان 
 مرو الروذ يزد

 خراسان إصطخر

 أنبري أردشري خره

 كار بكرمان  به توج

  شرياز

 مرو 
 )غالباً بكرمان(فيل 

 كرمان بهقوباذ

 طيسفون سجستان

 أپزوتك البرصة

 قباذ خره ميسان

 نهر تريي السوس

عىل األصح يشري هذا الرمز ملدينة (األهواز   بسا 
 ) أخرى قرب الكوفة

 الخزينة

 

 جروم بكرمان 

رموز دور السك
كتبـت أسـاء املـدن التـي ضبـت بهـا النقـود عـى العمـالت بطريقـة رمزيـة مكونـة مـن أحـرف قليلـة، وذلـك عى 

أغلبيـة العمـالت، لذلـك اليـزال االسـم الكامـل للعديد من املدن التي سـكت فيها النقـود العربية الساسـانية مجهواًل، 

ومكانهـا غـري معلـوم. القامئـة التاليـة توضـح معاين رمـوز مدن السـك التـي وردت عى النقـود العربية الساسـانية.
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الحكام الذين ذكرت أساؤهم عى النقود
التـزال هويـة بعـض الحـكام الذيـن ذكـروا عـى النقـود غامضـة. السـبب يف ذلك يرجـع إىل عـدم القدرة عـى التيقن 

مـن طريقـة قـراءة االسـم لتشـابه األحرف البهلويـة، وأيًضا لعـدم ورود ذكر بعضهـم يف كتب التاريخ. فيـا يي قامئة 

باألسـاء التـي أضيفـت إىل النقـود العربية الساسـانية وما تعنـي بالعربية.
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أقاليم الدولة اإلسالمية

كانـت البـالد اإلسـالمية يف عهـد دولة الخالفـة والدولة األموية تنقسـم إىل عدة أقاليم أنشـأت تبًعا ملـا كان قامئًا 

مـن أقاليـم املالـك السـابقة، وكان لـكل إقليـم أمري أو أكرث يتـم تعيينه من قبـل الخليفة أو من ينـوب عنه من 

عالـه الذيـن تـوكل لهم مهمة اإلرشاف عـى األجزاء املختلفـة من البالد.

بشـكٍل عامـة يف زمـن دولـة الخالفة كانت كل من فارس وكرمان وسجسـتان وخراسـان تتبـع إلدارة حاكم البرة 

يف الجـزء الجنـويب مـن العـراق، أمـا جبـال وما جاورهـا من املناطـق التي تم فتحها مـن أرض أذربيجـان وأرمينيا 

فكانـت تتبـع إلدارة حاكـم الكوفة يف الجزء الشـايل من العراق.

عندمـا جمـع العراقـان ألمـري واحـد يف زمـن معاويـة بـن أيب سـفيان أصبحت جميـع أقاليـم اململكة الساسـانية 

سـابًقا تابعـًة لهـذا الحاكـم، ثـم يبـدو أنهـا انفصلـت إداريًـا مـرة أخـرى يف زمـن عبدالله بـن الزبري.

يف عهـد عبدامللـك بـن مـروان جمـع العراقـان مـن جديد لبـرش بن مروان، ثـم للحجاج بن يوسـف، أمـا األقاليم 

الشـالية املكونـة مـن الجزيـرة وأذربيجـان وأرمينيا وجورجيـا وأران فجمعت ملحمد بن مـروان، فكان كل واحد 

مـن هـؤالء األمـراء يعن الوالة عـى املدن التابعـة له يف املناطـق املختلفة.

بالرغم من ذكر إقليم خوزستان يف كتب األثر، إال أنه يبدو أن هذا اإلقليم مل يخضع إلدارة مستقلة، إذ من الراجح أنه كان يتبع 

ألمري فارس يف عهد دولة الخالفة، ثم أصبح إداريًا جزًءا من إقليم العراق الجنويب منذ بداية زمن معاوية بن أيب سفيان.
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الجـدول التـايل يوضـح السـنوات التـي ضبـت فيها الدراهـم العربية الساسـانية يف املـدن املختلفة. يرجـى مراعاة أن 

هـذا الجـدول مبنـي عـى مـا توافر لنا مـن معلومات، والوصـول إىل عمل أكرث دقـة يتطلب بحث أوسـع وأكرث تكامل.

ملخص ضب الدراهم العربية الساسانية

لون السنة يحدد الندرة اإلفراضية للعملة كا يي:

شحيحة متوفرة  

نادرة جًدا نادرة  

فريدة أو شبه فريدة بالغة الندرة 

باسم يزدجرد الثالث من غري كتابة عربية:

20 الخزينة   	

20 ميسان   	

32 إصطخر   	

20 درابجرد   	

باسم يزدجرد الثالث »جيد«:

20 ميسان   	

31 ،20 شرياز   	

20 درابجرد   	

20 نرماشري   	

20 بم    	

21 سجستان   	

20 مرو    	

باسم يزدجرد الثالث »بسم الله«:

20 بم    	

48 ،26 ،20 سجستان   	

باسم يزدجرد الثالث »بسم الله ريب«:

48 بيشابور   	

باسم يزدجرد الثالث »لله«:

20 سجستان   	

باسم كرى الثاين »جيد«:

20 ميسان   	

35 ،31 ،20 شرياز   	

20 مرو    	

باسم كرى الثاين »بسم الله«:

74 ،73 ،72 دمشق   	

72 حمص   	

The color of the year denotes the presumptive rarity as follows:

Available  Scarce

Rare   Very Rare

Extremely Rara  Unique or Semi-Unique

Anonymous, Yazdigerd III type, with no Arabic legends:

	 WYHC 20

	 MY  20

	 ST  32

	 DA  20

Anonymous, Yazdigerd III type, with “Jayyed”:

	 MY  20

	 ShY 20، 31

	 DA  20

	 NAR 20

	 BN  20

	 SK  21

	 MR  20

Anonymous, Yazdigerd III type, with “Bism Allah”:

	 BN  20

	 SK  20، 26، 48

Anonymous, Yazdigerd type, with “Bism Allah Rabbi”:

	 BYSh 48

Anonymous, Yazdigerd III type, with “Lellah”:

	 SK  20

Anonymous, Khusraw II type, with “Jayyed”:

	 MY  20

	 ShY 20، 31، 35

	 MR  20

Anonymous, Khusraw II type, with “Bism Allah”:

	 Dimashq  72، 73، 74

	 HIMS 72
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37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،31 ،30 ،29 ،25 بهقباذ   	

36 ،35 ،25 ،23 الخزينة   	

37 ،36 ،35 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 بهرسري   	

35 ،29 ،25 پر    	

37 ،35 ،27 ،26 ،25 ،23 أير    	

32 ،25 حوالن   	

37 ،35 ،30 ،25 بيو    	

37 ،34 ،33 ،31 ،30 ،29 ،25 أو    	

37 ،35 ،32 ،29 ،26 ،25 جي    	

35 ،33 ،30 قم    	

35 ،31 ،29 ،25 نهاوند   	

35 ،31 ،30 ،29 ،27 ،26 ،25 همذان   	

35 ،32 ،29 ،28 ،23 الري    	

29 ،26 ،25 ميسان   	

33 ،25 بهمن أردشري   	

50 ،47 ،35 ،33 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 بيشابور   	

37 ،33 ،31 ،28 إصطخر   	

35 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،22 شرياز   	

50 ،36 ،31 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 أردشري خره   	

43 ،31 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25 درابجرد   	

30 فاسا    	

20 نرماشري   	

25 بم    	

32 ،26 ،25 ،23 ،22 مرو    	

27 ،26 ،24 ،23 أي    	

27 بش    	

26 در    	

32 أبر    	

39 ياري    	

باسم كرى الثاين »بركة«:

31 ،29 الري    	

باسم كرى الثاين »لله«:

35 ،23 بهقباذ   	

37 ،35 بهرسري   	

29 پر    	

37 ،35 ،23 أو    	

37 ،35 ،30 جي    	

37 ،35 ،23 قم    	

37 ،35 ،30 ،25 نهاوند   	

37 ،35 ،27 همذان   	

25 بهمن أردشري   	

	 WYH 25، 29، 30، 31، 33، 34، 35، 36، 37

	 WYHC 23، 25، 35، 36

	 WH   24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 35، 36، 37

	 PR  25، 29، 35

	 AYR 23، 25، 26، 27، 35، 37

	 AYRAN 25، 32

	 BYW 25، 30، 35، 37

	 AW  25، 29، 30، 31، 33، 34، 37

	 GD  25، 26، 29، 32، 35، 37

	 GW 30، 33، 35

	 NY  25، 29، 31، 35

	 AHM 25، 26، 27، 29، 30، 31، 35

	 RD  23، 28، 29، 32، 35

	 MY  25، 26، 29

	 RYW 25، 33

	 BYSh 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 33، 35، 47، 50

	 ST  28، 31، 33، 37

	 ShY 22، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 35

	 ART 25، 26، 27، 28، 29، 31، 36، 50

	 DA  25، 26، 28، 29، 30، 31، 43

	 DAP 30

	 NAR 20

	 BN  25

	 MR  22، 23، 25، 26، 32

	 AY  23، 24، 26، 27

	 BSh 27

	 DR  26

	 APR 32

	 YARY 39

:»باسم كرى الثاين »بركة

	 RD  29، 31

Anonymous, Khusraw II type, with “Lellah”:

	 WYH 23، 35

	 WH 35، 37

	 PR  29

	 AW  23، 35، 37

	 GD  30، 35، 37

	 GW 23، 35، 37

	 NY  25، 30، 35، 37

	 AHM 27، 35، 37

	 RYW 25
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37 بيشابور   	

37 ،35 ،31 ،30 ،25 ،23 أردشري خره   	

39 ،37 ،35، 33 ،30 ،26 ،25 درابجرد   	

35 يزد    	

37 بش    	

باسم كرى الثاين »ريب الله«:

37 جي    	

26 بيشابور   	

37 إصطخر   	

عبدالله بن شعران:

29 جي    	

عبدالله:

42 ،41 بهرسري   	

21 ميسان   	

42 دست ميسان   	

44 ،42 بيشابور   	

42 إصطخر   	

42 شرياز   	

42 أردشري خره   	

43 درابجرد   	

43 فاسا    	

43 يزد    	

48 ،42 ،20 نرماشري   	

42 ،20 بم    	

عبدالله بن عامر:

47 ،44 ،43 ،34 بيشابور   	

44 إصطخر   	

47 أردشري خره   	

43 درابجرد   	

43 فاسا    	

47 ،44 يزد    	

20 نرماشري   	

30 بم    	

44 الباب   	

باسم كرى الثاين »بسم الله امللك«:

47 بيشابور   	

28 شرياز   	

	 BYSh 37

	 ART 23، 25، 30، 31، 35، 37

	 DA  25، 26، 30، 35، 37، 39

	 YZ  35

	 BSh 37

Anonymous, Khusraw II type, with “Rabbi Allah”:

	 GD  37

	 BYSh 26

	 ST  37

Abdallah b. Shuaran:

	 GD  29

Abdullah:

	 WH 41، 42

	 MY  21

	 DShT 42

	 BYSh 42، 44

	 ST  42

	 ShY 42

	 ART 42

	 DA  43

	 DAP 43

	 YZ  43

	 NAR 20، 42، 48

	 BN  20، 42

Abdullah b. Amir:

	 BYSh 34، 43، 44، 47

	 ST  44

	 ART 47

	 DA  43

	 DAP 43

	 YZ  44، 47

	 NAR 20

	 BN  30

	 BBA 44

Anonymous, Khusraw type, with “Bism Allah AlMalik”:

	 BYSh 47

	 ShY 28
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باسم كرى الثاين »بسم الله ريب«:

30 جي    	

50 ،49 ،48 ميسان   	

50 ،49 ،48 ،47 بيشابور   	

37 ،33 إصطخر   	

47 أردشري خره   	

49 ،47 يزد    	

81 ،80 ،70 ،48 ،45 سجستان   	

47 بش    	

27 درابجرد   	

زياد بن أيب سفيان:

37 بهقباذ   	

50 ،35 الخزينة   	

37 بهرسري   	

52 ،46 ،30 أير    	

51 أو    	

52 ،51 ،50 ،30 جي    	

54 ،53 ،52 ،51 ،30 ،26 نهاوند   	

52 همذان   	

30 الري    	

55 ،53 البرة   	

53 ،51 ،30 ميسان   	

52 ،51 دست ميسان   	

54 سيوكان   	

52 نهر تريي   	

54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،47 بيشابور   	

54 ،53 ،52 ،51 ،50 إصطخر   	

52 شرياز   	

54 ،52 ،51 أردشري خره   	

43 درابجرد   	

43 فاسا    	

52 ،51 قباذ خره   	

53 ،52 ،51 ،50 يزد    	

54 ،53 ،52 نرماشري   	

53 ،52 بم    	

54 سريجان   	

53 ،52 جروم   	

54 ،53 أبرشهر   	

؟؟ در    	

سمرة بن جندب:

43 درابجرد   	

Anonymous, Khusraw II type, with “Bism Allah Rabbi”:

	 GD  30

	 MY  48، 49، 50

	 BYSh 47، 48، 49، 50

	 ST  33، 37

	 ART 47

	 YZ  47، 49

	 SK  45، 48، 70، 80، 81

	 BYSh 47

	 DA  27

Ziyad b. Abi Sufyan:

	 WYH 37

	 WYHC 35، 50

	 WH 37

	 AYR 30، 46، 52

	 AW  51

	 GD  30، 50، 51، 52

	 NY  26، 30، 51، 52، 53، 54

	 AHM 52

	 RD  30

	 BCRA 53، 55

	 MY  30، 51، 53

	 DShT 51، 52

	 SYWK 54

	 NHR 52

	 BYSh 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54

	 ST  50، 51، 52، 53، 54

	 ShY 52

	 ART 51، 52، 54

	 DA  43

	 DAP 43

	 KWAT 51، 52

	 YZ  50، 51، 52، 53

	 NAR 52، 53، 54

	 BN  52، 53

	 SRCN 54

	 GRM 52، 53

	 APR 53، 54

	 DR  ??

Samura b Jundab:

	 DA  43
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43 فاسا    	

معاوية أمري املؤمنن:

43 درابجرد   	

43 فاسا    	

عبدالرحمن بن زيد:

54 نرماشري   	

54 ،53 ،52 بم    	

54 سريجان   	

54 جريفت   	

54 جروم   	

54 أنوات   	

الَحكَم بن أيب العاص:

58 ،57 ،56 نرماشري   	

56 بم    	

57 سريجان   	

57 خبيص   	

57 ناوجي   	

58 ،57 ،56 جروم   	

58 ،57 ،56 أنوات   	

58 ،56 فيل    	

عبيدالله بن زياد:

63 ،62 الكوفة   	

63 طيسفون   	

63 ،27 بهقباذ   	

62 ،61 ،60 به    	

61 ،60 ،59 ،56 ،32 ،31 ،30 ،29 حوالن   	

68 ،67 ،63 ،62 ،61 ،60 ،27 جي    	

63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،54 نهاوند   	

64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 البرة   	

64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 دست ميسان   	

63 ،60 ،59 ،54 سيوكان   	

55 ،53 ،51 بيشابور   	

64 ،62 ،61 ،60 ،59 ،57 ،54 ،52 ،49 إصطخر   	

58 أردشري خره   	

52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،43 ،26 درابجرد   	

66 ،62 ،60 ،57 ،56 ،50 ،49 ،26 يزد    	

58 كرمان   	

64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 نرماشري   	

63 بم    	

	 DAP 43

Mu`awiya b Abi Sufyan:

	 DA  43

	 DAP 43

Abd al-Rahman b Zayd:

	 NAR 54

	 BN  52، 53، 54

	 SRCN 54

	 GY  54

	 GRM 54

	 ANWAT 54

Al-Hakam b Abil-As:

	 NAR 56، 57، 58

	 BN  56

	 SRCN 57

	 HPYC 57

	 NAWGY 57

	 GRM 56، 57، 58

	 ANWAT 56، 57، 58

	 PYL 56، 58

Ubaydallah b Ziyad:

	 AKWLA 62، 63

	 TSFWN 63

	 WYH 27، 63

	 BH  60، 61، 62

	 AYRAN 29، 30، 31، 32، 56، 59، 60، 61

	 GD  27، 60، 61، 62، 63، 67، 68

	 NY  54، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63

	 BCRA 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64

	 DShT 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64

	 SYWK 54، 59، 60، 63

	 BYSh 51، 53، 55

	 ST  49، 52، 54، 57، 59، 60، 61، 62، 64

	 ART 58

	 DA  26، 43، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52

	 YZ  26، 49، 50، 56، 57، 60، 62، 66

	 KRMAN 58

	 NAR 59، 60، 61، 62، 63، 64

	 BN  63
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62 ،61 ،60 سريجان   	

60 خبيص   	

64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 جريفت   	

62 ،60 ناوجي   	

56 سجستان   	

65 هراة   	

60 أبرشهر   	

62 الباب   	

62 أي    	

57 ،56 أڤزوت ك   	

باسم كرى الثاين من غري كتابة عربية:

62 البرة   	

عبدالعزيز بن مر:

61 إصطخر   	

زياد بن النر:

63 همذان   	

أمري املؤمنن:

53 درابجرد   	

64 كرمان   	

64 نرماشري   	

عبدالله أمري املؤمنن:

63 ،62 ،61 إصطخر   	

60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،51 درابجرد   	

60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 فاسا    	

60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 جهرم   	

66 ،65 كرمان   	

65 سريجان   	

66 جريفت   	

67 ناوجي   	

65 جروم   	

عبدالله بن الزبري:

63 جي    	

67 ،66 ،65 أردشري خره   	

67 توج    	

69 ،67 ،66 يزد    	

67 ،65 كرمان   	

67 نرماشري   	

	 SRCN 60، 61، 62

	 HPYC 60

	 GY  59، 60، 61، 62، 63، 64

	 NAWGY 60، 62

	 SK  56

	 HRA 65

	 APRSh 60

	 BBA 62

	 AY  62

	 AFZWTK 56، 57

Anonymous, Khusraw II type, with no Arabic legends:

	 BCRA 62

Abd al-Aziz b Mudar:

	 ST  61

Ziyad b al-Nadhr

	 AHM 63

Commander of the Faithful:

	 DA  53

	 KRMAN 64

	 NAR 64

Abdallah Commander of the Faithful:

	 ST  61، 62، 63

	 DA  51، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60

	 DAP 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60

	 DAG 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60

	 KRMAN 65، 66

	 SRCN 65

	 GY  66

	 NAWGY 67

	 GRM 65

Abdallah b al-Zubayr:

	 GD  63

	 ART 65، 66، 67

	 TART 67

	 YZ  66، 67، 69

	 KRMAN 65، 67

	 NAR 67
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63 سريجان   	

63 خبيص   	

62 ناوجي   	

70 ،67 جروم   	

63 أنوات   	

عمر بن عبيدالله بن معمر:

65 البرة   	

71 ،70 ،69 ،68 ،67 أرجان   	

70 ،69 ،68 ،67 بيشابور   	

72 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 إصطخر   	

70 ،69 ،68 أردشري خره   	

68 توج    	

65 كرمان   	

مصعب بن الزبري:

66 البرة   	

67 دست ميسان   	

71 ،70 نرماشري   	

69 خبيص   	

69 ناجت   	

69 أن    	

69 ناو    	

الحارث بن عبدالله:

65 البرة   	

65 دست ميسان   	

65 سيوكان   	

عبدامللك بن عبدالله:

67 ،66 بيشابور   	

طلحة بن عبدالله:

66 ،65 ،64 سجستان   	

عبدالله بن عي:

66 سجستان   	

مالك بن أوس:

66 سجستان   	

عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر:

72 ،69 ،68 ،66 سجستان   	

	 SRCN 63

	 HPYC 63

	 NAWGY 62

	 GRM 67، 70

	 ANWAT 63

Umar b Ubaydallah:

	 BCRA 65

	 WYHC 67، 68، 69، 70، 71

	 BYSh 67، 68، 69، 70

	 ST  66، 67، 68، 69، 70، 72

	 ART 68، 69، 70

	 TART 68

	 KRMAN 65

Mus`ab b al-Zubayr:

	 BCRA 66

	 DShT 67

	 NAR 70، 71

	 HPYC 69

	 NAT 69

	 AN  69

	 ANW 69

Al-Harith b Abdallah:

	 BCRA 65

	 DShT 65

	 SYWK 65

Abd al-Malik b Abdallah:

	 BYSh 66، 67

Talha b Abdallah:

	 SK  64، 65، 66

Abdallah b Ali:

	 SK  66

Malik b Aws:

	 SK  66

Abd al-Aziz b Abdallah b Amir:

	 SK  66، 68، 69، 72
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سلم بن زياد:

56 سجستان   	

56 بست   	

73 ،70 ،69 ،68 ،67 ،65 ،64 ،63 ،62 مرو    	

71 ،70 ،69 ،67 ،64 ،63 ،62 ،8 مرو الروذ   	

69 ،67 ،66 هراة   	

64 ،63 ،62 أبرشهر   	

67 ،64 الباب   	

64 إيتاك   	

37 أي    	

عبدالله بن خازم:

73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 مرو    	

74 ،71 ،70 مرو الروذ   	

69 ،68 ،67 ،65 أبرشهر   	

68 ،67 الباب   	

63 أنبري    	

63 البرة   	

عدي بن قحطبة:

67 هراة   	

محمد بن عبدالله:

67 هراة   	

محمد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:

72 دمشق   	

؟؟ أذربيجان/أرمينيا/الجزيرة   	

73 الكوفة   	

؟؟ غري معلوم   	

الخليفة الواقف:

75 ،74 دمشق   	

املحراب والعنزة

؟؟ دمشق   	

عبدامللك بن مروان:

73 أردشري خره   	

65 ،64 ،63 ،60 درابجرد   	

65 ،63 ،60 فاسا    	

65 ،63 ،60 جهرم   	

75 مرو    	

Salm b Ziyad:

	 SK  56

	 BST 56

	 MRW 62، 63، 64، 65، 67، 68، 69، 70، 73

	 MRWRWT 8، 62، 63، 64، 67، 69، 70، 71

	 HRA 66، 67، 69

	 APRSh 62، 63، 64

	 BBA 64، 67

	 AYPTAK 64

	 AY  37

Abdallah b Khazim:

	 MRW 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73

	 MRWRWT 70، 71، 74

	 APRSh 65، 67، 68، 69

	 BBA 67، 68

	 ANBYR 63

	 BCRA 63

Uday b Qahtaba:

	 HRA 67

Muhammad b Abdullah:

	 HRA 67

Muhammad Rasul Allah )PBUH( in Arabic:

	 Dimashq 72

	 Mints of the North  ??

	 AKWLA 73

	 Unknown ??

Anonymous, Standing Caliph type:

	 Dimashq 74، 75

Mihrab and Anaza:

	 Dimashq ??

Abd al-Malik b Marwan:

	 ART 73

	 DA  60، 63، 64، 65

	 DAP 60، 63، 65

	 DAG 60، 63،65

	 MRW 75
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برش بن مروان:

75 ،74 ،73 الكوفة   	

75 البرة   	

زيد بن أيب زياد:

74 جي    	

باسم كرى الثاين »محمد«:

؟؟ أذربيجان/أرمينيا/الجزيرة   	

باسم كرى الثاين »جاز هذا«:

؟؟ أذربيجان/أرمينيا/الجزيرة   	

محمد »واف«:

؟؟ أذربيجان/أرمينيا/الجزيرة   	

محمد »محمد«:

؟؟ أذربيجان/أرمينيا/الجزيرة   	

باسم هرمز الرابع:

8 ،7 ،6 جورجيا/أران   	

حمران بن أبان:

72 أردشري خره   	

مقاتل بن مسمع:

73 ،72 بيشابور   	

خالد بن عبدالله :

74 ،73 بيشابور   	

75 ،74 ،73 البرة   	

73 أرجان   	

عبدالعزيز بن عبدالله:

74 أردشري خره   	

74 توج    	

أمية بن عبدالله:

73 سجستان   	

74 خراسان   	

64 مرو الروذ   	

77 الباب   	

64 أنبري    	

Bishr b Marwan:

	 AKWLA 73، 74، 75

	 BCRA 75

Zayd b Abi Ziyad:

	 GD  74

Anonymous, Khusraw II type, with “Muhammad”:

	 Mints of the North ??

Anonymous, Khusraw II type, with “Jaza Hatha”:

	 Mints of the North ??

Muhammad, with “Wafin”:

	 Mints of the North ??

Muhammad, with “Muhammad”:

	 Mints of the North ??

Anonymous, Hormazd IV type:

	 Mints of the North 6 ،7 ، 8

Humran b Aban:

	 ART 72

Muqatil b Misma:

	 BYSh 72، 73

Khalid b Abdallah:

	 BYSh 73، 74

	 BCRA 73، 74، 75

	 WYHC 73

Abd al-Aziz b Abdallah:

	 ART 74

	 TART 74

Umayya b Abdallah:

	 SK   73

	 HWRASAN 74

	 MRWRWT  64

	 BBA  77

	 ANBYR  64
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عبدالله بن أمية:

75 ،73 سجستان   	

عبدامللك بن أيب شيخ:

72 أبرشهر   	

محمد رسول الله بالبهلوية:

70 جروم   	

عطية بن األسود:

75 ،74 ،73 ،72 ،71 كرمان   	

77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 نرماشري   	

77 ،76 ،74 ،72 ،71 بم    	

75 ،74 ،73 ،72 سريجان   	

75 ،74 ،73 ،72 خبيص   	

76 ،75 ،74 ،73 جريفت   	

77 ،75 ،73 ،72 ناوجي   	

75 ،73 ،72 ناجت   	

72 ،63 جروم   	

72 أنوات   	

72 أنان    	

75 ،74 ،72 أن    	

75 ،74 ،72 ناو    	

75 نهات   	

ال حكم إال لله:

75 ،66 أردشري خره   	

قطري بن الفجاءة:

75 ،69 بيشابور   	

75 إصطخر   	

75 أردشري خره   	

75 توج    	

76 ،75 درابجرد   	

75 جهرم   	

75 يزد    	

77 بم    	

املهلب بن أيب صفرة:

76 ،75 بيشابور   	

78 ،76 إصطخر   	

76 أردشري خره   	

76 ،75 توج    	

Abdallah b Umayya:

	 SK  73، 75

Abd al-Malik b. Abi Shaykh:

	 APRSh 72

Muhammad Rasul Allah )PBUH( in Pahlavi:

	 GRM 70

Atiya b al-Aswad:

	 KRMAN 71، 72، 73، 74، 75

	 NAR 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77

	 BN  71، 72، 74، 76، 77

	 SRCN 72، 73، 74، 75

	 HPYC 72، 73، 74، 75

	 GY  73، 74، 75، 76

	 NAWGY 72، 73، 75، 77

	 NAT 72، 73، 75

	 GRM 63، 72

	 ANWAT 72

	 ANAN 72

	 AN  72، 74، 75

	 NAW 72، 74، 75

	 NHAT 75

Anonymous Kharijite:

	 ART 66، 75

Qatari b al-Fuja`a:

	 BYSh 69، 75

	 ST  75

	 ART 75

	 TART 75

	 DA  75، 76

	 DAG 75

	 YZ  75

	 BN  77

Al-Muhallab b Abi Sufra:

	 BYSh 75، 76

	 ST  76، 78

	 ART 76

	 TART 75، 76
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76 درابجرد   	

76 ،75 يزد    	

78 ،77 ،76 نرماشري   	

78 ناوجي   	

الحجاج بن يوسف:

81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 بيشابور   	

81 ،80 إصطخر   	

81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 أردشري خره   	

80 ،79 ،78 ،77 توج    	

71 فاسا    	

81 ،80 يزد    	

أرصم بن سفيان:

67 جي    	

مصعب بن أيب ...:

67 جي    	

عتاب بن ورقاء:

68 جي    	

الباء بن قبيصة:

76 جي    	

املسيب بن شهر:

79 مرو    	

عبدالرحمن بن عبدالله:

79 الكوفة   	

منرية بن مالك:

73 أرجان   	

أبو حاض بن خالص:

76 أرجان   	

الحكم بن نهيك:

78 أرجان   	

عبيدالله بن أيب بكرة:

80 ،79 سجستان   	

	 DA  76

	 YZ  75، 76

	 NAR 76، 77، 78

	 NAWGY 78

Al-Hajjaj b Yusuf:

	 BYSh 76، 77، 78، 79، 80، 81

	 ST  80، 81

	 ART 76، 77، 78، 79، 80، 81

	 TART 77، 78، 79، 80

	 DAP 71

	 YZ  80، 81

Asram b Sufyan

	 GD  67

Mus`ab b Abi...:

	 GD  67

Attab b Warqa

	 GD  68

Al-Bara b Qabisa:

	 GD  76

al-Musayyib b Shihr:

	 MRW 79

Abd al-Rahman b Abdullah:

	 AKWLA 79

Nimayra b Malik:

	 WYHC 73

Abu Hadher b Khalis

	 WYHC 76

Al-Hakam b Nahik:

	 WYHC 78

Ubaydallah b Abi Bakra:

	 SK  79، 80
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يزيد بن املهلب:

78 نرماشري   	

78 سريجان   	

78 خبيص   	

78 جريفت   	

78 ناوجي   	

78 جروم   	

84 أنبري    	

عبدالرحمن بن محمد:

83 ،82 ،81 بيشابور   	

82 إصطخر   	

70 درابجرد   	

70 جهرم   	

84 ،83 ،82 ،81 ،80 سجستان   	

83 خبيص   	

عبدالله بن عامر البعار:

80 سجستان   	

عمرو بن لقيط:

83 نرماشري   	

83 بم    	

83 جريفت   	

83 ناوجي   	

83 ،82 جروم   	

عبدالله بن بسطام:

82 جروم   	

خالد بن أيب خالد:

83 جي    	

عبيدالله بن عبدالرحمن بن سمرة العبشمي:

83 البرة   	

74 كرمان   	

عارة بن متيم:

85 ،84 سجستان   	

حاكم جوزجان / جوزجو شاه:

69 ،68 ،65 أنبري    	

Yazid b. Al-Muhallab:

	 NAR 78

	 SRCN 78

	 HPYC 78

	 GY  78

	 NAWGY 78

	 GRM 78

	 ANBYR 84

Abd al-Rahman b Muhammad:

	 BYSh 81، 82، 83

	 ST  82

	 DA  70

	 GRM 70

	 SK  80، 81، 82، 83، 84

	 HPYC 83

Abdallah b Amir al-Mujashi’i:

	 SK  80

Amr b Laqit:

	 NAR 83

	 BN  83

	 GY  83

	 NAWGY 83

	 GRM 82، 83

Abdullah b Bastam:

	 GRM 82

Khalid b Abi Khalid:

	 GD  83

Ubaydallah b Abd al-Rahman:

	 BCRA 83

	 KRMAN 74

Umara b Tamim:

	 SK  84، 85

Arab Ephthalite, Gorigo Shah:

	 ANBYR 65، 68، 69
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املراجع

خليفة بن خياط الشيباين، تاريخ خليفة بن خياط، الطبعة الثانية، دار القلم، بريوت.. 1

إساعيل بن عمر بن كثري، البداية والنهاية، الطبعة األوىل، دار إحياء الراث العريب، بريوت.. 2

أبو جعفر الطبي، تاريخ الرسل وامللوك، الطبعة الثانية، دار الراث، بريوت.. 3

ابـن خلـدون أبـو زيـد، ديـوان املبتـدأ والخـب يف تاريـخ العـرب والببـر ومـن عارصهـم مـن ذوي الشـأن األكـب، . 4

الطبعـة الثانيـة، دار الفكـر، بـريوت.

شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن عثان الذهبـي، العب يف خـب من غـب، الطبعة الثانيـة، دار الكتـب العلمية، . 5

بريوت.

شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بن عثـان الذهبـي، تاريخ اإلسـالم ووفيات املشـاهري واألعـالم، الطبعـة الثانية، . 6

دار الكتـاب العـريب، بريوت.

عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت.. 7

املطهر بن طاهر املقديس، البدء والتاريخ، الطبعة األوىل، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد.. 8

ابـن عسـاكر عـي بـن الحسـن بن هبة اللـه، تاريخ دمشـق، الطبعـة األوىل، دار الفكـر للطباعة والنـرش والتوزيع، . 9

دمشق.

أبـو محمـد عبدالرحمن ابـن أيب حاتم الـرازي، الجـرح والتعديل، الطبعـة األوىل، دار إحياء الـراث العريب، بريوت.. 10

محمـد سـامل بـن شـديد العـويف، تطـور كتابـة املصحـف الرشيـف وطباعتـه وعنايـة اململكـة العربيـة السـعودية . 11

بطبعـه ونـرشه وترجمـة معانيـه، الطبعـة األوىل، مجمـع امللـك فهـد لطباعـة املصحـف الرشيـف، املدينـة املنـورة.

12. S. Album and T. Goodwin, Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean: Volume 1: The Pre-

Reform coinage of the Early Islamic Period, Ashmolean Museum, Oxford, 2002.

13. J. Walker, A Catalogue of the Muhammadan Coins in the British Museum: Volume I: A 

Catalogue of the Arab-Sassanian Coins, British Museum, London, 1967.

14. H. Gaube, Arabosasanidische Numismatik, Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, 1973.

15. R. Göbl, Dokumente Zur Geschichte Der Iranischen Hunnen in Baktrien und Indien, Volume 

4, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1967.

16. Rika Gyselen,  Arab-Sasanian Copper Coinage,  Osterreichischen Akademie Der 

Wissenschaften, Wien, 2000.

17. M. al 'Ush,  The Silver Hoard of Damascus: Sasanian, Arab-Sasanian, Kwuwarizmian and 

Umayyad, Kept in the National Museum of Damascus,  The Directorate General of Antiquities 

and Museums, Damascus, 1972.

18. A. Shams Eshragh, Silver Coinage Of The Caliphs, Estack press, Isfahan.

19. A. Nikiti, G. Roth, The Earliest Arab-Sasanian Coins, Numismatic Chronicle, Vol 155, Royal 

Numismatic Society, London, 1995.

20. S. Sears, Befors Caliphal Coins: Transitional Drahms Of The Umayyad North, American 
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Journal Of Numismatics, Second series 15,  2003.

21. M. Bates, Coins of Marw 651-680, academia.edu, Feb 2015.

22. G. Miles, The Earliest Arab Gold Coinage,  Museum Notes 13,  The American Numismatic 

Society, New York, 1967.





198 ف 13

198 ف 14

199 ف 15

199 ف 16

200 ف 17

200 ف 18

200 ف 19

201 ف 20

202 ف 21

202 ف 22

202 ف 23

203 ف 24

203 ف 25

204 ف 26

204 ف 27

204 ف 28

205 ف 29

205 ف 30

206 ف 31

206 ف 32

206 ف 33

208 خ 1

211 خ 2

213 خ 3

215 ي 1

216 ي 2

216 ي 3

216 ي 4

216 ي 5

217 ي 6

217 ي 7

Umar ST, Gyselen 104

Al-Muhallab b Abi Sufra ST, Gyselen 23

Al-Muhallab b Abi Sufra ST, Gyselen 23

Al-Muhallab b Abi Sufra ST 76H, Gyselen –

Al-Muhallab b Abi Sufra ST 76H, Gyselen –

Al-Hajjaj b Yusuf, Gyselen 78

Al-Hajjaj b Yusuf, Gyselen 79

Al-Hajjaj b Yusuf, Gyselen 62 1

Farrukhzad, DShT 104H, Gyselen 53

Farrukhzad, ART, Gyselen 2

Anonymous with بركة, Gyselen 66

Anonymous, standing figure holding spear, Gyselen 109

Anonymous, angel, ART, Gyselen 103

Anonymous, BYZANTINE style, two crowned figures, Gyselen 85

Anonymous, BYZANTINE style, two crowned figures, Gyselen –

Anonymous , Byzantine style, facing bust,  Gyselen –

Anonymous , Byzantine style, facing bust long beard, Gyselen α
Anonymous, camel, ST, Gyselen 127

Unknown, MRW, Gyselen –

Anonymous, Arabic writing, ST Gyselen 26

Unknown DA, Gyselen 11

Mu`awiya b  Abi Sufyan Copper Document Seal

Abd al-Malik b  Marwan  Bronze Fals Weight

Al-Hajjaj b  Yusuf Lead Document Seal

Umayyad temp  'Abd al-Malik Dinar 78H

Umayyad temp  ‘Abd al-Malik Dirham Al-Basra 82H

Umayyad temp  ‘Umar II Dirham Dimashq 100H

Umayyad temp  Hisham Dirham Al-Andalus 116H

Umayyad temp  'Abd al-Malik Fils Unknown Mint-Dat

Umayyad temp  'Abd al-Malik Fils Bayt Jibreen

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 103H with صدق الله



176 د 310

176 د 311

177 د 312

177 د 313

178 د 315

178 د 314

179 د 316

179 د 317

181 د 318

181 د 319

181 د 320

183 د 321

184 د 322

185 د 323

185 د 324

186 د 325

186 د 326

187 د 327

188 د 328

188 د 329

189 د 330

190 د 331

190 د 332

191 د 333

193 ف 1

193 ف 2

193 ف 3

194 ف 4

195 ف 5

195 ف 6

196 ف 7

196 ف 8

197 ف 9

197 ف 10

197 ف 11

197 ف 12

Ubaydallah b  Abi Bakra SK 80H

Yazid b  Al-Muhallab GRM KRMAN 78H

Abd al-Rahman b Abdallah AKWLA 79H

Abd al-Rahman b Muhammad SK 84H with بسم الله ريب

Abd al-Rahman b  Muhammad SK 83H with Ephthalite symbol

Abd al-Rahman b  Muhammad KRMAN-HPYS 83H

Abd al-Rahman b  Muhammad DA 70YE with رب حرسه

Abdallah b  Amir al-Mujashi'i SK 80H

Amr b  Laqit GRM KRMAN 83H

Amr b  Laqit KRMAN NAR 83H

Khalid b  Abi Khalid GD 83H

Ubaydallah b  Abd al-Rahman BCRA 83H

Umara b Tamim SK 84H

Umara b Tamim SK 85H

Arab Ephthalite, Anonymous, Khusraw II type AY 37YE

Arab Ephthalite, Anonymous, Khusraw II type MRWRW 50YE

Arab Ephthalite, Anonymous, Khusraw II type ShY 35YE

Arab Ephthalite, Abdallah b  Khazim BCRA 63H

Arab Ephthalite, Abdallah b  Khazim MRW 63H

Arab Ephthalite, Abdallah b  Khazim MRW 68H

Arab Ephthalite, Salm b  Ziyad ShY 35YE

Arab Ephthalite, Salm b  Ziyad Unknown Mint-Date

Arab Ephthalite, Gorigo Shah ANBYR 68H

Arab Ephthalite, Gorigo Shah ANBYR 69H

Anonymous, Khusraw II type, with ريب ST 50YE Gyselen –

Anonymous, Khusraw II type, with ريب ST 50YE Gyselen –

Abdullah ART 44H, Gyselen 101

Abdullah ST, Gyselen –

Abdullah ST, Gyselen –

Ziyad, ST 43Y, Gyselen –

Ubaydallah b Ziyad ART 65H, Gyselen 1

Ubaydallah b Ziyad ST 61H, Gyselen 18a

Ubaydallah b Ziyad ST 61H, Gyselen 18a

Abdallah Commander of the Faithful ST 63H, Gyselen 63

Abdallah Commander of the Faithful ST 63H, Gyselen 63

Umar ST, Gyselen 104



157 د 274

158 د 275

159 د 276

159 د 277

159 د 278

160 د 279

161 د 280

162 د 281

163 د 282

163 د 283

164 د 284

165 د 285

165 د 286

165 د 287

166 د 288

166 د 289

167 د 290

167 د 291

168 د 292

168 د 293

168 د 294

168 د 295

169 د 296

169 د 297

170 د 298

170 د 299

170 د 300

171 د 301

171 د 302

172 د 303

173 د 304

174 د 305

175 د 306

175 د 307

175 د 308

176 د 309

Atiya b  al-Aswad KRMAN-ANWAT 72H

Atiya b  al-Aswad KRMAN-NAT 75H

Atiya b  al-Aswad KRMAN-NAW 75H

Atiya b  al-Aswad KRMAN-NAW 75H

Atiya b  al-Aswad KRMAN-SRCN 75H

Anonymous Kharijite ART 66H

Anonymous Kharijite ART 75H

Qatari b  al-Fuja`a ART 75H

Qatari b  al-Fuja`a BYSH 75H

Qatari b  al-Fuja`a DA 76H

Qatari b  al-Fuja`a KRMAN-BN 77H

Al-Muhallab b  Abi Sufra BYSH 75H

Al-Muhallab b  Abi Sufra ART 76H

Al-Muhallab b Abi Sufra DA 76H

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 76H Radil Type

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 77H Radil Type

Al-Hajjaj b  Yusuf TART 77H Transitional

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 77H Transitional

Al-Hajjaj b  Yusuf TART 77H

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 78H

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 79H

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 80H with بسم الله

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 80H with لله الحمد

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 81H with بسم الله ريب

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 81H with Hacac

Al-Hajjaj b  Yusuf BYSH 81H with Hacac

Al-Hajjaj b  Yusuf ST 80H with Mnsym

Al-Hajjaj b  Yusuf YZ 81H with Mnswr

Al-Hajjaj b  Yusuf DA P 71YE with governor’s name in Pahlawi

Al-Bara b  Qabisa GD 76H

Al-Hakam b  Nahik WYHC 78H

Ubaydallah b  Abi Bakra SK 79H with governor’s name in Arabic

Ubaydallah b  Abi Bakra SK Unknown Date, governor’s name in Arabic

Ubaydallah b  Abi Bakra SK 79H with dot below ba

Ubaydallah b  Abi Bakra SK 79H with dot below ba

Ubaydallah b Abi Bakra SK 79H



126 د 238

128 د 239

132 د 240

132 د 241

132 د 242

135 د 243

136 د 244

137 د 245

137 د 246

138 د 247

139 د 248

140 د 249

141 د 250

142 د 251

143 د 252

144 د 253

147 د 254

148 د 255

149 د 256

150 د 257

151 د 258

151 د 259

152 د 260

152 د 261

153 د 262

153 د 263

153 د 264

154 د 265

154 د 266

155 د 267

155 د 268

156 د 269

156 د 270

156 د 271

157 د 272

157 د 273

in place of date بسم الله Unknown Mint APD in margin and محمد رسول الله

Anonymous, Standing Caliph type Dimashq 74H

Abd al-Malik b  Marwan DA P 60H

Abd al-Malik b Marwan DA P 60H

Abd al-Malik b  Marwan ART 73H

Bishr b  Marwan AKWLA 74H

Bishr b  Marwan AKWLA 74H

Bishr b  Marwan BCRA 75H

Bishr b  Marwan BCRA 75H

Zayd b  Abi Ziyad GD 74H

Anonymous, Khusraw II type, with محمد Unknown Mint-Date

Anonymous, Khusraw II type, with محمد RD 78H

Anonymous, Khusraw II type, with جاز هذا Unknown Mint-Date

Muhammad, with واف AY 4

Muhammad, with واف Unknown Mint-Date

Muhammad, with محمد Ray in Arabi

Anonymous, Hormazd IV type AW 7RY counter marked

Anonymous, Hormazd IV type SHY 8RY

Anonymous, Hormazd IV type ZUZUN 6RY

Anonymous, Hormazd IV type with ريب الله in place of mint 6RY

Humran b  Aban ART 72H

Humran b  Aban ART 72H with governor’s name in Arabic

Muqatil b  Misma BYSH 72H

Muqatil b  Misma BYSH 73H

Khalid b  Abdallah BCRA 73H

Khalid b  Abdallah BYSH 74H

Khalid b  Abdallah BYSH 74H

Abd al-Aziz b  Abdallah TART 74H

Abdallah b  Khazim MRWRWT 74H with بسم الله ريب

Salm b  Ziyad MRWRWT 64Y with بسم الله ريب
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Salm b  Ziyad MRW 62H

Salm b  Ziyad MRW 62H

Salm b  Ziyad MRW 63H
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Salm b  Ziyad HRA 67H
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Dimashq 72H محمد رسول الله

AKWLA Unknown Date محمد رسول الله

Unknown Mint-Date North style محمد رسول الله
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Ubaydallah b  Ziyad YZ 56H

Ubaydallah b  Ziyad YZ 60H

Ubaydallah b  Ziyad BBA 62H
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Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 81H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK, with DWM

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK, with Allah wali Awn

Ziyad b  Abi Sufyan GD 30

Ziyad b  Abi Sufyan BSA 29

Ziyad b  Abi Sufyan DR Unknown Date

Ziyad b  Abi Sufyan WYHC 35YE

Ziyad b  Abi Sufyan DA 43H

Ziyad b  Abi Sufyan DYB 63

Ziyad b  Abi Sufyan MY 51H

Ziyad b  Abi Sufyan MY 53H

Ziyad b  Abi Sufyan ST 51H
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Samura b  Jundab DA 43H

Mu`awiya b  Abi Sufyan DA 43H
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Abd al-Rahman b  Zayd BN 52H
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Ubaydallah b  Ziyad HRA 56H

Ubaydallah b  Ziyad DShTY 56H

Ubaydallah b  Ziyad DShT 62H

Ubaydallah b  Ziyad DShT 64H
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Anonymous, Khusraw II type, with لله WH 35YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله BSh 37YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله YZ 35YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله GW 37YE

Anonymous, Khusraw II type, with ريب الله BYSh 26YE

Anonymous, Khusraw II type, with ريب الله ST 37H

Anonymous, Khusraw II type, with ريب الله GD 37H

Abdallah b  Shuaran GD 29YE

Abdullah DShWTW 42H

Abdullah BN 42H

Abdullah DA 43H

Abdullah BYSh 42H

Abdullah ST 42H

Abdullah ShY 42H

Abdullah b  Amir DA 43H

Abdullah b  Amir BYSH 43H  with reverse name & patronymic name

Abdullah b  Amir BYSH 44H  with reverse name & patronymic name

Abdullah b  Amir BYSH 44H

Abdullah b  Amir BYSH 47H

Abdullah b  Amir ST 44H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله امللك BYSh 47H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله امللك BYSh 47H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله امللك BYSh 47H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب GD 30YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب BSh 37YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب BYSh 29Error

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب BYSh 48H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب BYSh 49H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب BYSh 50H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب MY 49H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 48H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 56H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 70H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 45PYE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 45PYE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ريب SK 80H
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Anonymous, Khusraw II type, with جيد ShY 35H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله SHY 24YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله SHY 28YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله SHY 29YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله SHY 32H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله AY 29YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ART 36H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ART 50H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله DA 30YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ST 33YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله ST 37YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BSh 27YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BYSh 25YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BYSh 29YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BYSh 33H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BYSh 47H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BYSh 47H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BYSh 50H

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله RYW 25YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله GD 25YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله GD 37YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله AHM 30YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله RD 32YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله AYR 27YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله AYR 35YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله PR 35YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله BYW 35YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله NY 35YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله AW 34YE

Anonymous, Khusraw II type, with بسم الله AW 37YE

Anonymous, Khusraw II type, with بركة RD 29YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله NY 25YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله AHM 27YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله DA 30YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله GD 30YE

Anonymous, Khusraw II type, with لله ART 30YE
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Khusraw I WYHC 42RY

Hormazd IV type ZUZUN 6
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Khusraw II MR 33RY
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Boran SK 3RY

Yazdigerd III SK 9YE
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Heraclius with Heraclius Constantine and Heraclonas solidus
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Anonymous, Yazdigerd III type, with no Arabic legends MY 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with no Arabic legends MY 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with no Arabic legends ST 32H

Anonymous, Yazdigerd III type, with رشيك MY 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with جيد MY 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with جيد NAR 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with جيد BN 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with جيد BN 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم BN 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 20YE

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله SK 48H

Anonymous, Yazdigerd III type, with بسم الله ريب  BYSh 48H

Anonymous, Khusraw II type, with جيد MR 20YE
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بـدأ املسـلمون ضب أوائـل نقودهـم عـى شـاكلة النقـود التـي ألفوهـا 

مسـبًقا، والتـي كان معظمهـا مـن مملكـة الفـرس الساسـانية، ومملكـة 

الـروم البيزنطيـة، وقـد سـمي هـذا النوع مـن النقـود بالنقود اإلسـالمية 

اإلنتقاليـة، وسـبق إنتاجها إنتاج النقود األموية ذات التصميم اإلسـالمي.

تشـكل هـذه النقـود آيـًة خالـدة عـى صـدق وعـد رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، 

وصـدق رسـالته، ففـي مـا ال يزيد عـى الثالثن سـنًة من هجرتـه الكرمية 

مـن مكـة إىل املدينـة سـقطت فـارس والشـام، وضب املسـلمون النقود 

التـي تحتـوي عى صورة كرى، وكتبوا اسـم الله عليها يف إشـارة عظيمة 

إىل عـزة اإلسـالم ومنعتـه، وقـوة الدولة اإلسـالمية.

هـذا الكتـاب يقدم رشًحا مجمـاًل لتاريخ النقود العربية الساسـانية، التي 

كانـت أول النقـود إنتاًجا يف اإلسـالم، وتداول بهـا الصحابة وكبار التابعن، 

وكانـت متزامنـة مـع العديـد من األحـداث التاريخية املهمـة، التي أثرت 

عـى إنتاجهـا، وانعكسـت عـى تصميمهـا، فهـي وثائـق تاريخية سـجلت 

تطـور السياسـة االقتصاديـة يف دولـة اإلسـالم، وأرخت كثريًا مـا عارصها 

مـن أحـداث. يحتـوي هذا الكتـاب يف طياته إجابـًة عى األسـئلة التالية:

متى بدأ ضب النقود يف الدولة اإلسالمية؟ وملاذا؟	 

كيف تطورت عملية سك النقود يف الدولة اإلسالمية؟	 

يف أي املدن ضبت النقود؟ وملاذا؟	 

النقـود واإلتيـان 	  التـي أدت إىل تغيـري تصميـم  مـا هـي األحـداث 

خالـص؟ إسـالمي  طابـع  ذي  بتصميـم 

ما هي اإلصدارات النادرة من هذه الفئة من العمالت؟	 

كيف ميكن قراءة املأثورات عى هذه العمالت؟	 


